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Aan de fractie PvdA 
t.a.v. dhr. Stoeldraijer

Steenbergen, 7 september 2021

onderwerp : Beantwoording artikel 40 vragen: Wat is er
aan de hand in het gemeentehuis?

Geachte heer Stoeldraijer,

U heeft een aantal vragen gesteld over de Jaarmarkt, de Welbergse vrijheidsboom 
en de Kleine Tour. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag 
vindt u meteen ons antwoord daarop.

De vergunning voor het houden van de Jaarmarkt 2021 is te laat door de gemeente 
verstrekt. Het Jaarmarkt comité is hierdoor niet in staat de Jaarmarkt te organiseren. 
"Dit is beschamend en heel pijnlijk", aldus wethouder Baartmans.

Welbergse vrijheidsboom is gekapt met toestemming van de gemeente. "Ik vind het 
verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar ik ben verantwoordelijk en neem de volledige 
schuld op me," aldus wethouder Baartmans.

De organisatie van de Kleine Tour heeft de vergunning toevallig in handen gekregen, 
omdat de brief vanuit de gemeente naar de oud-penningmeester is gestuurd, die 7 
jaar geleden zijn functie heeft beëindigd. De oud-penningmeester heeft uiteraard de 
vergunning naar het juiste adres gestuurd.

Zomaar drie feiten van de laatste weken die onze fractie bekend zijn, maar het is in 
onze ogen exemplarisch voor de gebrekkige communicatie tussen onze inwoners, 
maatschappelijke partners en het college wanneer het gaat over vergunningen.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl
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Daarom heeft de Steenbergse PvdA fractie de volgende vragen aan het college:

1. Welke verklaring heeft het college voor deze miskleunen in deze drie cases? 

Vergunning jaarmarkt 2021

De maatregelen rondom de aanpak van corona door de Rijksoverheid 
veranderen steeds en de nadere uitwerking kost veel tijd. Dit geeft 
onduidelijkheid en extra werkdruk rondom evenementen. Dit heeft 
consequenties voor de initiatiefnemers, adviserende partijen en de 
gemeentelijke organisatie. Als gevolg hiervan is het ons helaas niet gelukt om 
binnen de streeftermijn van twee weken de vergunning te verlenen. Deze twee 
weken streven wij na, maar is niet vastgesteld in beleid. Wettelijk geldt dat een 
vergunning niet later dan het evenement mag worden afgegeven. Wij hebben 
voortdurend in contact gestaan met de initiatiefnemer en is er steeds direct 
geschakeld. Naar aanleiding van persconferenties is de uitwerking van de 
Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 besproken en wat de gevolgen en 
mogelijkheden zijn voor het evenement. Op gestelde deadlines door de 
organisatie is steeds aangegeven door ons dat wij ons maximaal inspannen, 
waarbij coronamaatregelen en veiligheid voorop staan. Wij hebben 
aangegeven dat wij afhankelijk zijn van adviezen van externen en dat dit naar 
verwachting later zou binnenkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het extern 
advies van de politie.

Welbergse vrijheidsboom

Het is mensenwerk; het is spijtig dat er met betrekking tot de vrijheidsboom 
een fout is gemaakt. Dit is reeds toegelicht door wethouder Baartmans in de 
gemeenteraadsvergadering op 24 juni 2021.

Kleine Tour

Het verkeerde adres komt doordat het meest recente adres helaas niet 
verwerkt was. Dit is direct aangepast. Overigens wordt de vergunning ook per 
e-mail verzonden. Dit is correct en tijdig gebeurd.

2. Welke lessen trekt het college uit deze drie cases? Hoe gaat het college doen 
om deze fouten in de nabije toekomst te voorkomen?

Fouten willen wij allemaal voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd. Wij gaan 
evalueren en mogelijke aanscherpingen en ontwikkelingspunten 
inventariseren (conform de lerende organisatie). We constateren dat de 
procedures met name voor evenementen steeds complexer worden door de 
sterk wisselende Covid-19 maatregelen. We kijken steeds samen met de 
initiatiefnemers naar de mogelijkheden die er wel zijn, met inachtneming van 
de dan geldende maatregelen.
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3. Compenseert het college het Jaarmarkt comité voor de vergeefs gemaakte 
kosten? Biedt het college haar excuses aan aan het Jaarmarkt comité?

Over deze onderwerpen is op 2 september een bestuurlijk gesprek geweest 
met de initiatiefnemers. Zij gaven aan het jammer te vinden hoe het is 
gelopen. Zij nemen de gemeente echter niets kwalijk, hebben niet gesproken 
over verwijtbaar handelen en vragen niet om een excuus of enige vorm van 
compensatie. Met name vanwege het feit dat de Summer Sale doorgaat onder 
de huidige vergunning van de jaarmarkt.

4. Hoe zit het met de vergunningen voor de jaarmarkten en braderieën in de 
andere kernen? Lopen zij tegen dezelfde problemen aan?

Het zijn uitzonderlijke tijden waarbij er van ons extra moeite en tijd wordt 
gevraagd om op de juiste wijze om te gaan met evenementen, maar ook van 
de evenementenorganisatoren. Daarom is het van belang om met elkaar in 
gesprek te blijven over wat er nodig is om de procedures soepel te laten 
verlopen. De landelijke regels met betrekking tot Covid-19 gelden (vooralsnog) 
tot 19 september 2021. Dus dat betekent nog steeds maatwerk en korte 
doorlooptijden, zowel voor de gemeente als voor de initiatiefnemers. Uiteraard 
spannen wij ons optimaal in, om in goed overleg met de initiatiefnemers 
steeds te kijken welke mogelijkheden er wel zijn.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ________ de loco-Durgi
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