Sector/stafafdeling:

BZM/BOA

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen d.d. 15 januari 2019

de Raad

d.d. 29 januari 2019

Onderwerp:
Evenementenbeleid Brielle 2019

Samenvatting
Voor het houden van evenementen in de gemeente Brielle stelt het college van burgemeester en
wethouders beleidsregels op. Deze beleidsregels zijn een aanvulling op en een nadere uitwerking
van wet- en regelgeving en zijn couleur locale voor alle woonkernen en gebieden binnen de
gemeente.

Gevraagde beslissing commissie:
1. het Evenementenbeleid Brielle 2019 voor kennisgeving aannemen.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Via de lijst van ingekomen stukken het Evenementenbeleid Brielle 2019 voor
kennisgeving aannemen.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Evenementenbeleid Brielle 2019

1.

Inleiding

In het Evenementenbeleid Brielle 2016-2018 wordt beleid vastgesteld voor het organiseren
van evenementen binnen de gemeente Brielle. Dit evenementenbeleid is een aanvulling op
en nadere en specifieke uitwerking van de wet- en regelgeving waaronder de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Evenementenbeleid is een permanente afweging tussen belangen van alle betrokkenen.
Uitgangspunten daarbij zijn naast schoon, heel en veilig het beperken van de overlast voor
de inwoners van Brielle.
Daarnaast staan in het Evenementenbeleid die evenementen omschreven die positief
bijdragen aan het imago van Brielle en die door het college zijn aangewezen als
evenementen die extra (facilitair) worden ondersteund door de gemeente Brielle.
Tevens worden in het Evenementenbeleid die evenementen benoemd die, t.b.v. van de
horecainrichtingen in de binnenstad van Brielle zijn aangewezen als collectieve
evenementen en/of waarvoor collectief ontheffing van de sluitingstijd is verleend.
Door het verlopen van het door het college vastgestelde evenementenbeleid 2016-2018, is
het evenementenbeleid geactualiseerd en zijn, waar nodig, enkele (inhoudelijke)
wijzigingen aangebracht.
Wanneer het uitvoeringsplan voor de haven- & binnenstadvisie is vastgesteld, zullen
elementen hiervan dienen te worden verwerkt in het evenementenbeleid.
2.

Beoogd effect

Het stimuleren van publieksvriendelijke en veilige evenementen met duidelijk en
consequent beleid bij aanvragen voor en het vergunnen van evenementen binnen de
woonkernen en gebieden binnen Brielle.
3.

Argumenten

Beleidsregels op het organiseren van evenementen in Brielle zijn noodzakelijk als couleur
locale uitwerking van en aanvulling op wet- en regelgeving.
5.

Aanpak / uitvoering

Aanvragen voor evenementenvergunningen worden mede getoetst aan het
evenementenbeleid van gemeente Brielle
6.

Communicatie

Via wettelijke publicatiemiddelen en de gemeentelijke website.
7.

Kosten, baten en dekking

n.v.t.
8.

Participatie

Het gewijzigde evenementenbeleid is ter beoordeling gestuurd naar de Brielse
Belangenvereniging. Zij hebben hiervan kennis genomen en hadden geen inhoudelijke
opmerkingen of voorstellen tot wijziging/aanpassing.
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Bijlage(n):




Evenementenbeleid Brielle 2019

bijlagen meezenden
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