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Aan de Raad,

In 2022 is toegezegd uw raad te informeren over de stand van zaken over vijf verbeterpunten ten 
behoeve van het evenementenvergunningsverleningsproces. Deze vijf punten zijn hieronder 
weergegeven met aanvullende informatie welke laat zien wat de stand van zaken is en hoe op de 
verbeterpunten is geacteerd. Aanvullend hierop blikken we terug op de coronacrisis i.r.t. de 
evenementen, het Evenementenplatform Steenbergen (EPS) en de evenementenapp.

De vijf verbeterpunten

1. Duidelijkheid wie wat wanneer moet doen, en wie is waarvoor verantwoordelijk?
De afgelopen tijd is er geïnvesteerd in de samenwerking met zowel interne als externe 
partners. Elke maandag wordt er door taakveld Vergunningen, Handhaving en Toezicht 
een evenemententafel georganiseerd. Tijdens de evenemententafel worden aanvragen 
voor evenementen doorgenomen en afspraken gemaakt om het proces te verduidelijken 
en te bespoedigen. Ook sluiten naast de reguliere partners zoals collega's van de 
taakvelden veiligheid, verkeer en de buitendienst aan. De politie en de brandweer sluiten 
ook aan tijdens kwartaal overleggen. Tijdens deze overleggen is er ruimte om conform de 
plan-do-check-act cyclus te reflecteren op het verloop en afspraken te maken voor de 
toekomst. Deze overleggen dragen bij aan het verduidelijken van het proces: wie welke 
acties moet ondernemen en op welk moment. Tevens draagt het bij aan meer regie op 
het gehele proces. Tevens maken we gebruik van een processchema waarin ieders rol en 
verantwoordelijkheid, inclusief de doorlooptijd van de taken in staat opgenomen. Dit 
voorkomt eventuele verwarring over wie vanuit welke rol en binnen welke termijn 
reageert op een aanvraag.

2. Betere afspraken over de mogelijkheden en onmogelijkheden met de evenementenorganisatie 
Als een aanvraag niet volledig of korter dan 12 weken voor het evenement wordt 
ingediend, kan de aanvraag worden geweigerd. We zien echter dat door goed overleg, 
standaard documenten, het versturen van herinneringen, de evenementenapp en door 
persoonlijk in contact te blijven met organisatoren, aanvragen toenemen in kwaliteit en 
steeds vaker op tijd worden ingediend. Als een aanvraag te laat wordt ingediend betekent 
dit niet automatisch een afwijzing, omdat de leefbaarheid in de kernen belangrijk is en 
evenementen dragen hieraan bij. Ook als een aanvraag te laat is, zet de gemeente zich in 
om medewerking te verlenen zonder de veiligheid van de bezoekers, ondernemers en de 
omgeving uit het oog te verliezen. Dit heeft bijgedragen aan verbetering van de
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communicatie tussen de evenementenorganisatie en de gemeente. Streven is om de 
vergunning uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement te verlenen. Wanneer 
dit niet lukt - doordat bijvoorbeeld de aanvraag niet tijdig en/of volledig is ingediend - kan 
het zijn dat deze termijn niet wordt gehaald.

Er zijn veel organisatoren die graag willen overleggen met de gemeente over de plannen. 
Met regelmaat komt het voor dat organistoren niet precies weten wat er bij een aanvraag 
en beoordeling allemaal komt kijken. Dat is de reden waarom we regelmatig overleg 
voeren met organisatoren. Zo bieden wij hen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de 
eerdergenoemde evenemententafel. Wanneer men dat doet kunnen wij hen direct 
voorzien van feedback en wederzijdse verwachtingen beheersen. We leggen gemaakte 
afspraken vast zodat we duidelijkheid scheppen in wederzijdse verwachtingen.

Om organisatoren te informeren is er op 18 oktober 2022 een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Het vergunningsverleningsproces hebben we hierbij verduidelijkt. Tevens 
hebben we uitleg gegeven over hoe vergunningsaanvragen getoetst worden. 
Gemeentelijke partners, zoals de politie, brandweer en interne experts, zoals de 
veiligheidsadviseur, verkeerskundigen en collega's uit de buitendienst hebben hun rol in 
het evenementenproces verduidelijkt en tips aangereikt aan organisatoren. We hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de vergadering feedback op te halen.
We hebben organisatoren bevraagd over hun ervaringen m.b.t. de organisatie van 
evenementen en hoe zij het proces ervaren. Organisatoren geven aan over het algemeen 
tevreden te zijn over het proces. Men gaf ook aan zich zorgen te maken over de 
toenemende kosten voor bijvoorbeeld de inzet van; beveiliging, EHBO en 
verkeersregelaars, waardoor evenementen onder druk kunnen komen te staan. Men 
snapt hierin echter ook dat veiligheid erg belangrijk is. De organisatoren hebben in het 
verleden kritiek geúit over het proces en willen graag dat er iemand van de gemeente 
langskomt om de vergunning te controleren. Die betrokkenheid hebben organisatoren 
naar eigen zeggen ook nodig om te weten of ze het allemaal wel goed hebben gedaan, 
maar ook als blijk van waardering voor hun vrijwillige inspanningen t.b.v. de leefbaarheid 
in onze gemeenschap. We blijven hierover in gesprek met elkaar en gaan op zoek naar 
oplossingen. We hebben organisatoren een checklist aangeboden waarin we beschrijven 
welke documenten op welk moment aangeleverd zouden moeten worden. Tevens 
hebben we alle gebruikte presentaties gedeeld met de aanwezigen. Vanwege de hoge 
opkomst en de positieve reacties organiseren we in het najaar van 2023 met veel 
genoegen een soortgelijke sessie.

Ook is er een checklist gemaakt voor organisatoren die precies beschrijft welke 
documenten wanneer nodig zijn. Tevens is tijdens de bijeenkomst gevraagd om tips te 
delen met de gemeente en haar adviseurs over hoe het proces nog beter kan en waar de 
organisatoren in de praktijk tegenaan lopen. Na deze bijeenkomst zijn ook de 
presentaties en checklists gedeeld met de organisatoren. Tijdens de bijeenkomst zijn er 
verschillende punten besproken waarbij met name is aangegeven dat organisatoren in 
het algemeen tevreden zijn over het proces, maar zich zorgen te maken over de 
toenemende kosten voor inzet van beveiligers, EHBO en verkeersregelaars. De 
organisatoren geven aan dat evenementen hiermee onder druk komen te staan. 
Tegelijkertijd begrijpen de organisatoren wel dat het evenement veilig moet verlopen. Dit 
is een uitdaging voor de komende periode.
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We blijven hierover met elkaar in gesprek en onderzoeken de mogelijke oplossingen. 
Vanwege de hoge opkomst en de positieve reacties wordt er uiterlijk in het najaar van 
2023 een soortgelijke sessie voor organisatoren georganiseerd.

3. Evaluatie en analyse van het proces om verbeterpunten of aanscherpingspunten aan te 
brengen.
Tijdens de kwartaal overleggen wordt er samen met betrokken adviseurs (veiligheid, 
verkeer, buitendienst, politie en brandweer) kritisch gekeken naar het huidige werkproces 
aan de hand van verleende vergunningen. Het gaat hierbij om vragen als: wat gaat goed, 
worden adviestermijnen gehaald, en zo niet waarom niet en wat is nodig om de termijnen 
wel te halen? Maar ook: hoe kunnen we organisatoren helpen om een goede aanvraag te 
doen en wordt besproken of en welke relevante ontwikkelingen zijn er? Middels de plan- 
do-check-act cyclus is het proces geborgd in de reguliere werkwijze. Dit zorgt dat tijdig en 
structureel wordt gereflecteerd op het proces van de evenementenvergunningen. Tevens 
wordt tijdens evaluaties met organisatoren over het verloop van het evenement ook 
gevraagd naar hun ervaringen rondom het proces van vergunningverlening. Ook die 
input wordt meegenomen bij de kwartaal overleggen voor een volledig beeld.

4. Met de initiatiefnemers afspraken maken over de communicatie naar buiten toe.
Het belang van de evenementen in de gemeente is groot. Het is van belang is om als 
gemeente afspraken te maken met de organisatoren over communicatie naar buiten toe. 
Wanneer organisatoren aangeven dat er iets in de media wordt gecommuniceerd, wordt 
er door de gemeente het initiatief genomen samen op te trekken en duidelijke afspraken 
te maken wie, wat, wanneer communiceert. We vinden het belangrijk om goed 
afstemming te zoeken én gezamenlijk op te trekken in communicatie. Hierdoor scheppen 
we heldere verwachtingen naar elkaar, en naar de buitenwereld. Communicatie nemen 
we op dit moment al mee in de voorbesprekingen met organisatoren en maken ook hier 
heldere afspraken over

5. Streven naar vergunningverlening tot twee weken voor het evenement
Wij begrijpen dat organisatoren graag snel duidelijkheid willen of zij toestemming krijgen 
voor het evenement. Echter, dit is niet alleen afhankelijk van de gemeente maar ook van 
de adviseurs en van de organisatie zelf. Het streven is om de vergunning uiterlijk twee 
weken voorafgaand aan het evenement te verlenen. Wanneer dit niet lukt - doordat 
bijvoorbeeld de aanvraag niet tijdig en/of volledig is ingediend - kan het zijn dat deze twee 
weken niet wordt gehaald. Wanneer dit voorkomt wordt er in goed overleg met de 
organisatie de datum voor het verlenen uitgesteld. Het is goed om te vermelden dat dit 
een uitzondering is en we door o.a. de evenemententafel beter samenwerken met 
organisatoren en ook snel kunnen anticiperen op onvolledige aanvragen en aanvragen 
die te laat worden ingediend. Indien nodig wordt een organisator uitgenodigd aan te 
sluiten bij de evenemententafel.

De essentie van de vijf verbeterpunten is dat een goede samenwerking tussen gemeente, 
organisatie, en adviseurs zoals politie, brandweer maar ook de (interne) adviseur openbare orde 
en veiligheid is onmiskenbaar voor een soepel lopend proces. Dat proces is uitgewerkt in een 
processchema en werkinstructie. Let wel: er zijn allerlei factoren die kunnen zorgen dat het 
proces niet een-op-een toepasbaar is in de praktijk. Bijvoorbeeld als de aanvraag te laat wordt 
ingediend of tijdens een pandemie of in tijden van crisis. Dan spelen er andere factoren een rol.
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Dit maakt dat het proces voor vergunningverlening moet worden gezien als leidraad voor de 
ambtelijke organisatie, externe en interne adviseurs en voor de organisatoren. Dit neemt echter 
niet weg dat wij als gemeente alles op alles zullen blijven zetten om organisatoren zo goed 
mogelijk van dienst te zijn.

Coronacrisis
We hebben met de coronacrisis een bijzondere periode achter de rug. Evenementen speelden 
doorlopend een grote rol tijdens deze crisis en hebben menig organisator en bestuurder 
slapeloze nachten bezorgd. Van het verbod op evenementen, naar Testen voor Toegang en de 
Disco-piek. In de coronacrisis is het "Field lab evenementen" als onderzoeksprogramma van start 
gegaan om te onderzoeken of en hoe evenementen veilig en verantwoord doorgang konden 
vinden. Met de lancering van het COVID Kenniscentrum voor Evenementen (CKVE.nl) is er een 
online platform beschikbaar waar kennis wordt gedeeld die op lange termijn bijdraagt aan de 
virusveiligheid van evenementen. Begin 2022 werden de meeste coronabeperkingen afgeschaft 
waardoor carnaval weer mocht plaatsvinden. Samen met de organisatoren is de inzet gepleegd 
om er een mooie carnaval van te maken. Dat is gelukt! Ook stond 2022 in teken van het samen 
maken van geschiedenis met de mooie evenementen die vanuit het 750 ja ar bestaan van 
Steenbergen en het 25 jaar bestaan van de gemeente zijn georganiseerd.

Evenementenplatform Steenbergen
Het Evenementenplatform Steenbergen (verder te noemen: "EPS") heeft tijdens de evaluatie met 
de gemeente in oktober 2022 aangegeven zijn werkzaamheden per 1 januari 2023 te staken. Dit 
is in goed overleg met de gemeente Steenbergen besproken. De gemeente mag in de toekomst 
de leden van het EPS desgevraagd benaderen als sparringpartner zonder dat daar een 
afsprakenkader of dergelijke aan ten grondslag ligt. Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente zelf 
uitvoering geven aan de taken en werkzaamheden zoals beschreven in het evenementenbeleid. 
Het gaat dan in het bijzonder om het opstellen van de evenementenkalender, afstemming bij 
samenvallende evenementen met de organisatoren en het adviseren van organisatoren waarop 
te letten bij de organisatie van een evenement. Dit waren taken die in de afgelopen periode al 
grotendeels door de gemeente werden opgepakt. De website van EPS is vanaf 1 januari 2023 niet 
langer in gebruik. De gemeentelijke website - en later het evenementenbeleid - wordt in 2023 
aangepast. Wij bedanken EPS voor de fijne samenwerking en de bijdrage die zij hebben geleverd.

Evenementenapp
Het faciliteren van organisatoren is het credo van waaruit gewerkt wordt. Om de organisatoren 
te faciliteren is er een evenementenapp ontwikkeld die in september 2019 is gelanceerd. Het 
doel van de app is om het voor organisatoren eenvoudiger te maken om tijdig een complete 
aanvraag te doen. Vanwege de coronamaatregelen kwam het evenementenverbod en werd de 
app een tijdje niet gebruikt. Inmiddels komen er weer meer aanvragen via de app binnen. Ook in 
2023 is de app operationeel voor de organisatoren. En zullen het gebruik daarvan van harte 
stimuleren.

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, .c"' ) de

ongh, RA
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