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Steenbergen, 9 juli 2015 

Geachte heer Maas, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
1. Van de aanvragers van evenementenvergunningen die-op-tijd-zijn met hun 

aanvraag, krijgt circa 80o7o te laat te horen wat het besluit is op de aanvaag. Hoe 
denkt de gemeente dit op te lossen? Waarom wordt deze te laat vergund? 

2. Is bovenstaande een gevolg van onderbezetting op de desbetreffende afdeling? 
3. Is het juist dat er in de omliggende kernen van de stad Steenbergen een ander 

beleid wordt uitgevoerd. Er valt te denken aan het zelf door de organisatie plaatsen 
van wegomleidingen, plaatsen van borden e.d.? 

4. Moet de vergunninghouder zelf contact opnemen voor het plaatsen van 
wegomleidingen of wordt dit standaard doorgegeven aan de buitendienst? 

5. Bent u het met ons eens dat conform het evenementenbeleid alle besluiten over 
vergunningaanvragen op de gemeentelijke website moeten worden geplaatst en 
wilt u daar vanaf heden voor zorgdragen? 

6. In hoofdstuk 2 van de nota staat de volgende -ons inziens ware- zinsnede:1 Veel 
evenementen (....) Keren jaarlijks in dezelfde vorm terug'. Hoeveel en hoeveel 
procent van de vergunningaanvragen zijn te kenschetsen als jaarlijks terugkerend? 
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Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Wij streven er naar om 14 dagen voor aanvang van het evenement de 

beslissing op de aanvraag aan de aanvrager kenbaar te hebben gemaakt. 
Helaas moeten wij constateren dat deze termijn niet altijd wordt gehaald. Om 
deze termijn te kunnen halen moeten aanvragers 12 weken voor aanvang van 
het evenement een complete aanvraag om een evenementenvergunning 
hebben ingediend. Van de in 2014 genomen beslissingen met betrekking tot 
evenementen wordt het merendeel (550/)) te laat aangevraagd. Het is daarom 
niet altijd mogelijk de termijn van 14 dagen te realiseren. Om verbeteringen te 
kunnen halen zullen wij alle verenigingen en organisatoren van evenementen 
per brief in kennis stellen van het proces van het aanvragen van een 
evenementenvergunning. 

2. op basis van de Algemene plaatselijke verordening. Deze 0,5 fte wordt 
ingevuld door één persoon. 

3. Er is geen onderscheid in beleid tussen de verschillende kernen van de 
gemeente Steenbergen. Uiteraard is er wel ruimte om per evenement 
maatwerk toe te passen. 

4. De betrokken afdelingen/functionarissen zijn tijdig op de hoogte van de 
handelingen die zij moeten verrichten met betrekking tot een evenement. Het 
kan zo zijn dat bijvoorbeeld bij een evenement op zondag de wegomleiding 
wordt klaargezet en de organisator de borden zelf goed moet zetten op de in 
de toestemming vermelde afsluittijden; 

5. Ja, daar zijn wij het mee eens. Iedere beslissing op een aanvraag wordt reeds 
standaard op de gemeentelijke website geplaatst, onder 'bekendmakingen'. 

6. In 2014 zijn 65 toestemmingen verleend voor het houden van een evenement. 
Van deze 65 evenementen zijn er 50 jaarlijks terugkerend (ongeveer 77Yo). In 
het kader van het project "Beter Contact" zal worden bezien of het proces 
omtrent de vergunningverlening van evenementen op een effectiever en 
efficiëntere wijze kan plaatsvinden waarbij meerjarige vergunningverlening 
voor een evenement in de overweging zal worden meegenomen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loeöšëcřeteļĀs, de burgemeester, 

gers J A M . 


