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Beste heer De Jong en de heer De Vos,
In uw brief van 10 januari 2020 stelt u ons vragen over het evenementenbeleid met betrekking tot de Vastenavond.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Wij hebben vernomen dat er een grote tent wordt geplaatst op de Gedempte Haven met een horeca uitbating.
A: Klopt dit en zo ja, om hoeveel oppervlakte gaat het?
B: Is of wordt hiervoor een vergunning verleend en welke kostprijs wordt er gehanteerd?
C: Is of wordt er ook een schenkvergunning verleend om drank uit te serveren?
D: Zijn of worden er afspraken gemaakt over bijdragen aan het opruimen van het afval wat dit met zich
meebrengt, b.v. de opruimkosten van de directe omgeving en door wie dit wordt betaald? Zo niet, waarom
niet?
E: Zijn of worden er afspraken gemaakt hoe te communiceren met de direct omwonenden?
Antwoord:
1A:
Afhankelijk van de weersomstandigheden plaatst Stichting Vastenavend een pagode tent in verband met het
drooghouden van de bar. Exacte afmetingen zijn nog niet bekend.
1B:
Tijdens de commissievergadering op 7 november jl. is gesproken over het raadsvoorstel RVB19-0069 inzake
de nota evenementenbeleid 2019 - 2022. Omdat diverse fracties aangaven nadere input te willen leveren op
de nota evenementenbeleid is deze teruggetrokken en heeft er een uitvraag bij de fracties plaatsgevonden. Dit
betekent dat de nota evenementenbeleid met de daarin opgenomen beleidsuitgangspunten om te komen tot
een meer kostendekkend evenementenbeleid nog niet is vastgesteld en opnieuw geagendeerd zal moeten
worden.
Met betrekking tot de legeskosten die gehanteerd worden geldt eveneens dat door het niet vaststellen van de
nota evenementenbeleid er geen nieuw beleidsuitgangspunt is vastgesteld. Dit betekent dat het huidige beleid
ten aanzien van leges wordt gehanteerd waarbij geldt dat men vrijgesteld is van leges indien de aanvrager een
vereniging/stichting is. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven dat gedurende de uitwerkingsperiode
2020 (die ingaat nadat de nota door de Raad is vastgesteld) bestaande initiatieven niet geconfronteerd worden
met extra kosten voor het gebruik van de openbare ruimte.
1C:
Er worden tapvergunningen verleend aan de ondernemers die dit hebben aangevraagd.
1D:
Zie het antwoord onder 1 b.

1E:

Stichting Vastenavend licht de direct omwonenden in over de activiteiten. Dit is onderdeel van de
vergunningsvoorwaarden.

2. Het organiseren van de Vastenavend-activiteiten gaan we natuurlijk ook merken in de rest van het centrum. We
denken dan aan dranghekken, podia, toiletgelegenheden en het verwijderen van obstakels voor de optocht. Tevens
hebben we vernomen dat er extra tribunes worden geplaatst.
A: Zijn of worden voor het plaatsen van tribunes een vergunning verleend?
B: Welke kostprijs wordt er gehanteerd?
C: Zijn er afspraken gemaakt met de Stichting over bijdragen aan de kosten door de extra inzet van
(Saver)personeel, om de straten en pleinen op te ruimen?
Antwoord:
2A:
Het plaatsen van tribunes wordt opgenomen in de vergunning.
2B:
Zie het antwoord onder 1 b.
2C:
Zie het antwoord onder 1b.
3. Graag verkrijgen we inzicht over de kosten die door de gemeente worden gemaakt en in hoeverre deze gemaakte
kosten terugkomen via de verleende vergunningen?
Antwoord:
Eén van de doelen van het nieuwe evenementenbeleid is transparantie en het zichtbaar maken van de kosten. Om het
zicht op de financiële kant van evenementen te vergroten, wordt de begroting vanaf 2020 anders ingericht. Het doel is
om alle kosten en baten te bundelen in een product ‘evenementen’. Na deze exercitie is het mogelijk om hierover inzicht
te verschaffen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik,
manager cluster Werken en Recreëren, bereikbaar op telefoonnummer 0164-277274.
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