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Aimée van der Ham; Anita louwes-Linnemann; Annette Bosch; 'Auke
Oldenbeuving'; 'Bernadette van der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; Caroline de
Widt; 'Claudia Ester-Schokker';'Dewy leal'; Dirk van Dijken; 'Eddy de Vries'; Willem
Rixtum; Frank te Winkel; 'Gert Horstman'; 'Gunnar Jens Bijlsma'; Harma Bentum;
'Harrie Kroeze'; 'Harry leutscher'; 'Harry van Ommen'; Harry Werkman; Henk Bas;
Henk Huttinga; 'Henk Linnemann'; 'Henk Smit': 'Henk Sulmann'; Henny Waterham;
'Jan Fonhof'; Jantinus Meijeringh; 'Jenneke Ensink';'Jeroen Mulder'; 'Johan Grethe';
'Johan Scheltens';'Karel Eggen'; 'Karien Velzing'; 'leon Herbers'; 'Marc Kuiper';
'Marcel Meijer'; 'Marcel Poelman'; 'Margaret Smit'; Marius Vroom; 'Marlies Harms';
Martijn Storm; 'Natasja de Graaf'; 'Oene Sijtsma'; 'Pascal Schrik'; 'Patrick de Jonge';
'Paulien Mellema'; Petra Wallenaar; 'René Wittendorp'; 'Reyhan Horasan'; 'Roelof
Woltman'; 'Secretariaat SOPLUS'; SecretariaatCDA; Secretariaat ChristenUnie;
Secretariaat D66; Secretariaat Groenlinks; Secretariaat PvdA; Secretariaat PvdA-1;
'Secretariaat VVD'; 'Secretariaat Wakker Emmen'; Sonja Rixtum - Kort; 'Thea Gerth';
Tom Kuilder; 'Ugbaad Kilinçci'; Willem van Heusden; Wim Moinat
Eric van Oosterhout; Rolf Sioots; Guido Rink; Raymond Wanders; Robert Kleine;
René van der Weide; Jisse Otter; Mirjam Blaak
Beantwoording vragen VVD over evenementenbeleid

Geachte raads- en commissieleden,
Hierbij ontvangt u een reactie op de toezegging die door mij is gedaan tijdens de commissievergadering BME op 4
december op de volgende vragen over het evenementenbeleid:
•
•

Waarom is dit beleidsstuk niet voorgelegd aan de gemeenteraad?
Is het college bereid om alvorens het beleid te implementeren dit goed te laten keuren door de
gemeenteraad?

Beantwoording
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Milieubeheer is er voor het
Evenementenbeleid geen wettelijke regeling waarin wordt vastgelegd welk bestuursorgaan de bevoegdheid heeft
om evenementenbeleid vast te stellen. College en burgemeester worden veelal als bevoegde bestuursorganen
aangewezen (zie ook VNG site, en Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid, onderdeel Raadsleden en
Veiligheid)
In ons geval heeft de raad in de APV bepaalde regels rondom evenementenbeleid vastgesteld, de kaders zogezegd.
Op basis van die APV-bepalingen is het college aan het werk gegaan en zijn de beleidsregels vastgesteld. Dat heeft
het college ook toegelicht in de aanbiedingsbrief van 28 november jongstleden.
Het college kan, voorafgaan aan besluitvorming, de raad om een zienswijze of "wensen en bedenkingen" zoals de
Gemeentewet dat in artikel169 omschrijft, vragen. Maar de praktijk is dat dat gebeurt bij politiek gevoelige zaken of
wanneer de raad daar zelf om vraagt of wanneer het door het college/de burgemeester te nemen besluit
ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. De inschatting is gemaakt dat dit hier niet aan de orde was.
Onderwerp ter bespreking
Om tegemoet te komen aan de blijkbaar bestaande wens om het te bespreken, is het voorstelom de door het
college vastgestelde Beleidsregels voor evenementen tot 2024 actief te agenderen voor de eerstvolgende
raadcommissie op 16 januari 2020. Dit wordt dan een "onderwerp ter bespreking". Het college zal het presidium
vragen dit actiefte agenderen.
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Met vriendelijke

groet,

Guido Rink
Wethouder Economische zaken, Wmo en Emancipatie
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