Rapportage evaluatie evenementenbeleid

Reactie verenigingen
1. Officiële jubileumjaren
Naar aanleiding van de vraag om de officiële jubileumjaren aan te passen heeft het
college besloten de huidige opsomming te handhaven. Reden daarvan is dat de
genoemde jubilea enkel en alleen zijn bedoeld als voorrangsregels. De verenigingen
kunnen elk jubileum vieren met een tentfeest. Alleen als de aanvraag leidt tot meer dan
twee aanvragen per kern gelden gaan de verenigingen die een van de genoemde jubilea
vieren voor.
2. Aantal evenementen dat verenigingen mogen organiseren
Het huidige aantal evenementen dat een vereniging mag organiseren blijft gehandhaafd.
Concreet betekent dit dat de verenigingen maximaal drie evenementen mogen
organiseren. Dat kunnen twee A evenementen plus een B of C evenement zijn. Maar drie
A evenementen mag ook.
3. Vereniging gerelateerde activiteiten
Nog steeds is onduidelijk wat wordt verstaan onder vereniging gerelateerde activiteiten.
Het college heeft hierover het volgende besloten:
Vereniging gerelateerde activiteiten zijn:
• alle activiteiten die een directe verbinding hebben met de hoofdactiviteit van de
vereniging; (Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, tennistoernooi, schutterswedstrijd);
• activiteiten met als doel binding van de leden en hun gezinsleden. (bv een kaart of
kienavond voor de leden en gezinsleden)
Activiteiten waar anderen (dan zij die onder de eerste twee voorbeelden zijn genoemd)
toegang hebben vallen niet onder vereniging gerelateerde activiteiten. (Bijvoorbeeld een
kaarttoernooi voor een breder publiek of een Carnavalsavond voor een breder publiek).
Hiervoor is vergunning of melding van evenement nodig.
Schenktijden APV
Het college heeft besloten om de huidige schenktijden te handhaven. Reden daarvan is dat
zij zijn gebaseerd op de activiteiten van de verenigingen. Train-, oefen- en wedstrijdtijden. De
para-commerciële instellingen zijn niet bedoeld als reguliere horeca. Verdere uitbreiding van
de schenktijden past niet binnen de doelstellingen van de verenigingen en para-commerciële
instellingen.
NB: In de nieuwe APV is de categorie ‘overig’ aangepast. De schenktijden voor die categorie
is nu dagelijks van 19.00 tot 24.00 uur. Om te garanderen dat zowel theater de Klimboom als
de Harmoniezaal de huidige schenktijden kunnen blijven hanteren is voor schenktijden van
deze instellingen de categorie ‘Cultuurhuis’ apart opgenomen. Dit geldt alleen voor de
schenktijden. Voor wat betreft het aantal evenementen dat mag worden georganiseerd
verandert hierdoor niets.
4. Verzoek om eindtijd tentfeesten te verruimen
Het college heeft besloten de huidige eindtijd van 1.30 uur te handhaven. Dit betekent dat
om 01.30 uur de muziek uit dient te zijn en de tap dicht dient te zijn. Een half uur hierna
dienen er geen bezoekers meer in de tent aanwezig te zijn Bij het tot stand komen van het

evenementenbeleid is dit item volledig uit gediscussieerd. In de afweging is meegenomen
dat de reguliere horeca aan de verplichtingen voor geluidsisolatie moet voldoen. Hier
komt bij dat in de nieuwe APV 2017 stringentere regels zijn opgenomen over de
sluitingstijd van terrassen. Overige evenementen in de openbare ruimte hebben als
eindtijd 24.00 uur. Dit laatste om de (geluid) overlast zoveel mogelijk te beperken. De
tentfeesten hebben al een veel ruimere eindtijd. Indien de eindtijd voor de organisatie tot
problemen leidt dan dient de organisatie zelf maatregelen te treffen om dit te voorkomen.
5. Eindtijden evenementen
In de enquête is uitgegaan van de eindtijden inclusief de ontheffing. Indien geen
ontheffing wordt aangevraagd gelden inderdaad andere tijden dan die in de enquête zijn
genoemd. Het college heeft besloten de eindtijden voor evenementen in de openbare
ruimte te handhaven.
6. Opstellen veiligheidsplan
Het opstellen van veiligheidsplannen heeft niet tot problemen geleid. Het college heeft
besloten dat in kader van het veiligheidsbewustzijn in het aanvraagformulier een passage
wordt opgenomen over veiligheid van het evenement (ook A evenement).
7. Steekproefsgewijze controles
Het college heeft besloten om de steekproefsgewijze integrale controles te handhaven.
Concreet betekent dit dat een enkele keer controles plaatsvinden waarbij een heel team
aanwezig is. De reguliere controles vinden plaats door één BOA plus één toezichthouder
of twee BOA’s.
Reactie Koninklijke horeca Nederland en horeca exploitanten
1. Handhaving op het houden van feesten van persoonlijke aard
Het college heeft besloten dat controles worden ingepland op het houden van feesten van
persoonlijke aard in de accommodaties van para-commerciële instellingen en
verenigingen.
2. Verhuren van para-commerciële accommodatie aan derden
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het artikel over feesten van
persoonlijke aard stringenter te formuleren. Dit betekent dat dit verbod ook geldt voor
derden die de accommodatie huren.
3. Schenktijden voor schutterijen
Het college heeft besloten dat schutterijen onder de categorie sport vallen en daarom de
hiervoor geldende schenktijden gelden. Deze schenktijden worden niet aangepast.
4. Zijn voorwaarden voor para-commerciële instellingen regulier horeca gelijk
Para-commerciële instellingen hebben voordelen ten opzichte van de regulier horeca met
betrekking tot de vergunningprocedure. De gemeente heeft daarom extra regels in de
APV opgenomen voor para-commerciële instellingen om oneerlijke mededinging tegen te
gaan. Het college heeft besloten om de huidige regels te handhaven.

5. Sterke drank in para-commerciële instellingen
De APV spreekt van alcoholhoudende drank, niet van zwak-alcoholische drank. Dat
betekent dat op dit moment de APV geen mogelijkheid biedt om schenken van sterke
drank te verbieden. Het college heeft besloten om de huidige regels te handhaven.
6. Verzoek om bestuurlijke boetes op te leggen bij overtreding van de regels door paracommerciële instellingen. Bestuurlijke boetes kunnen wij (nog) niet opleggen. Daar moet
nog besluitvorming over plaatsvinden. De strafbepalingen van de APV in hoofdstuk 6
gelden uiteraard wel.

