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Beeldvormende vergadering
evenementenbeleid

Op 18 september 2017 heeft een beeldvormende raadsvergadering plaats gevonden
ten aanzien van het nieuwe evenementenbeleid. Voor deze avond
werden burgers, organisatoren van evenementen, verenigingen en hulpdiensten
uitgenodigd.
De uitgangspunten worden in een kader stellende nota aan de Raad aangeboden.
Hoe het beleid zal gaan worden, wordt door deze zelfde raad bepaald.
Samenvatting en ideeën van deze avond.

De leges zouden moeten worden afgeschaft, nu de gemeente het organiseren
van evenementen zo belangrijk vindt. Indien de leges niet worden afgeschaft, is
het wenselijk de huidige systematiek te behouden, namelijk dat nietcommerciële organisatoren vrijstelling hebben voor het betalen van leges.
Differentiatie van het tarief naar bijvoorbeeld risicocategorieën is niet
wenselijk.
De gemeente zou meer moeten faciliteren. Hierbij kan gedacht worden aan
afvalbakken en dranghekken, maar ook bijvoorbeeld aan een podium of een
brandveilige tent.
Faciliteren zou ook wenselijk zijn in de vorm van een evenementenpot, waaruit
nieuwe initiatieven kunnen worden ondersteund of waar bijvoorbeeld het 750jarig bestaan van Steenbergen uit gefinancierd kan worden.
Indien de organisator zich niet houdt aan de voorwaarden in de vergunning
en bijvoorbeeld het terrein niet schoon achterlaat, dient de organisator de
kosten hiervan te betalen. Ook kan dit gevolgen hebben voor de
vergunningverlening van het jaar erna. Dit geldt ook bij het toebrengen van
schade aan gemeentelijke eigendommen.
Procedure
De procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning is helder.
(zie bijlage)
Wel wordt opgemerkt dat de periode tussen aanvraag van de vergunning en
verlening daarvan vaak te lang duurt.
Men is voorstander van het aanmelden van evenementen van het komende
jaar voor 1 januari, zodat tijdig een evenementenkalender kan worden
vastgesteld. Wel moet er ruimte zijn voor spontane initiatieven die
tussentijds worden gemeld en aangevraagd.
Het EPS kan deze evenementenkalender bijhouden en uitdragen op de
website en via de Steenbergse Courant. Ook kan het EPS een signalerende rol
hebben bij evenementen die gelijktijdig zullen plaatsvinden. Tenslotte wil EPS
graag een glossy magazine uitgeven waarin de evenementen voor het hele
jaar een plek krijgen.
Voor gelijktijdige evenementen geldt dat deze elkaar niet hoeven te bijten,
maar elkaar juist kunnen ondersteunen. Bij gelijktijdige evenementen die wel
dezelfde doelgroep aanspreken, is het aan de organisatoren om in onderling
overleg te treden. Wel heeft de gemeente hierin een signalerende functie. Als

