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1. Inleiding 
Evenementen verlevendigen Ridderkerk en zijn van belang voor de lokale economie en 
de werkgelegenheid. De kansen en mogelijkheden voor evenementen in Ridderkerk 
kunnen beter worden benut. Evenementen dragen bij aan het versterken van de sociale 
samenhang en de eigen identiteit van Ridderkerk. Daar komt bij, dat na de aanleg van het 
centraal in de gemeente gelegen Koningsplein bleek dat dit plein voorziet in een behoefte. 
Het plein nodigt uit tot het organiseren en houden van evenementen. En vanuit de wijken 
is er de wens om meer evenementen te mogen organiseren in de wijken zelf.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in het coalitieakkoord als 
speerpunt opgenomen dat evenementenbeleid gewenst is. Dit alles vormt de aanleiding 
voor het maken van deze nota Evenementenbeleid. 
 
In deze nota komen achtereenvolgens aan bod: 

 Wat wordt verstaan onder evenementen en wie speelt welke rol. 
 De maatregelen die we inzetten. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een 

hoofdstuk over onder meer de taakstelling van de contactpersoon evenementen, het 
subsidiebeleid, de coördinatie en communicatie en de facilitaire ondersteuning. 

 Budget  
 Het bij deze nota behorende Toetsings- en Uitvoeringskader ten behoeve van de 

gemeente Ridderkerk als vergunningverlener (is als bijlage toegevoegd).  
 
2. Proces 
Op 31 januari 2008 heeft de gemeenteraad de startnotitie evenementenbeleid behandeld. 
De daarin opgenomen kaderstelling is, met inbegrip van een aantal aangenomen 
amendementen vastgesteld. In deze nota wordt inhoud gegeven aan de kaders van de 
raad. De kaders zijn gebruikt als input voor een participatieronde. Er is eerst gesproken 
met De Stichting Ridderkerk Sport (SRS) samen met de organisatoren van het 
Koningspleinfestijn. Vervolgens zijn de Wijkcomités, wijkoverleggen, wijkideeteams,  e.d. 
uitgenodigd. Ook is er overleg met de Stichting Evenementen Ridderkerk geweest. Er is 
rekening gehouden met opmerkingen van de bewoners rond het Koningsplein, onder 
andere gedaan in een overleg met de burgemeester.  
Na vaststelling door het college, is de nota vrijgegeven voor inspraak en ter inzage 
gelegd. Daarna is deze ter kennis gebracht van de raad. 
 
3. Kaders 
De raad heeft  de kaders van het beleid vastgesteld, waaruit de belangrijkste elementen 
zijn: 
Evenementen moeten de sociale cohesie en de levendigheid in de gemeente versterken. 
Belangrijke elementen daarbij zijn culturele en educatieve waarden en meerwaarde voor 
de lokale economie. De gemeente moet het organiseren van evenementen stimuleren, 
door zo goed mogelijk te faciliteren. Er is een voorkeur voor het houden van evenementen 
op het Koningsplein, als huiskamer van Ridderkerk. Naast de mogelijkheid tot subsidiëren 
van evenementen, moet een extra stimulans uitgaan van een optimale inzet van 
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gemeentelijke diensten die de evenementen materieel ondersteunen. Voorts moet er een 
goede balans zijn tussen levendigheid en leefbaarheid. Evenementen op zondag moeten 
passen in het huidige beleid op het gebied van zondagsrust. Openbare orde en veiligheid 
mogen niet in het geding komen. Evenementen zijn primair bedoeld voor (wijk)bewoners. 
Regionale uitstraling mag, maar landelijke bekendheid wordt niet nagestreefd. 
 
4. Evenementen 
In deze beleidsnota wordt onder een evenement verstaan een publiekstoegankelijke 
activiteit, op of aan de openbare weg of op openbaar terrein. Voorbeelden zijn 
buurtfeesten, popconcerten, optochten, wielerwedstrijden, herdenkingsbijeenkomsten. 

 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen commerciële en niet commerciële 
evenementen. Onder commercieel verstaan we evenementen die bedoeld zijn om geld te 
verdienen. Of er wel of geen entreegeld gevraagd wordt is hierin geen criterium. 
Deze nota is gericht op niet commerciële evenementen. Er moeten evenementen zijn voor 
alle doelgroepen in de samenleving. De gemeente ondersteunt alleen evenementen die 
bijdragen aan de doelstellingen. Dat betekent dus dat ze bij moeten dragen aan de 
sociale samenhang en levendigheid van de gemeente. Dat kunnen zijn: 

 Culturele evenementen 
bv. zomeravondconcerten, multiculturele activiteiten, intocht St. Nicolaas 

 Evenementen ter vermaak / feesten 
bv. Koningspleinfestijn, Open Air bios, straat barbecue 

 Sportieve evenementen 
bv. wielerronde, schaatsbaan, avondvierdaagse, City Beach 

 Educatieve evenementen 
bv. 3 x 2, Jeugdland 

 Officiële Feestdagen en herdenkingen 
bv. Koninginnedag,  4 en 5 mei, veteranendag 

 
Wat hebben we nu? 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste jaarlijks terugkerende evenementen. 
 
Evenementen op het Koningsplein: 

 Koningspleinfestijn 
Het Koningspleinfestijn neemt een heel bijzondere positie in. Het is een 2 jaarlijks 
terugkerend evenement, dat voor het eerst is gehouden in 2005.  Het festijn wordt steeds 
eind september georganiseerd. Het is een meerdaags evenement met, naast optredens 
van diverse artiesten ook ruimte voor multiculturele activiteiten, amateurkunst, 
evenementen voor kinderen e.d. Naast een subsidie heeft de gemeente in 2005 en 2007 
ook een bijdrage geleverd voor een aantal facilitaire zaken. Naast de gemeentelijke 
bijdrage, wordt een belangrijk deel van de kosten door sponsors gedragen. 

 Open Air Bios en Kingsquare Beatz 
Deze evenementen, een openluchtbioscoop en muziekfeest, worden door dezelfde 
organisatie als die van het Koningspleinfestijn verzorgd. Echter niet in hetzelfde jaar. Dus 
alleen in het jaar dat er geen Koningspleinfestijn is,  worden deze evenementen 
georganiseerd. 
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 Schaatsbaan 
In december 2008 is voor derde keer een ijsbaan opgebouwd op het Koningsplein. In 
2008 is de organisatie en exploitatie verzorgd door de SRS. 
 
Jaarlijks terugkerende evenementen rond het Koningsplein zijn: 

 City Beach Tour 
Voor dit evenement wordt met een grote hoeveelheid zand op het plein een soort 
kunstmatig strand aangelegd, waarop een beach-volleybal toernooi wordt gehouden. 

 Wielerronde 
 Queensday party 

 
Overige evenementen: 
Een belangrijke partij op het gebied van evenementen is de Stichting Evenementen 
Ridderkerk (SER). Zij organiseren een aantal evenementen, zoals: 
-De viering van Koninginnedag 
-De zomerconcerten 
-De Ridderdag 
-3 x 2 
-Jeugdland  
-Intocht St. Nicolaas 
 
De gemeente organiseert zelf jaarlijks: 
-De 4 mei herdenking 
-De Veteranendag 
 
Evenementen in de wijken: 
Evenementen in de wijken betreffen vaak kleinschalige evenementen zoals straatfeesten 
e.d. Deze worden bekostigd uit de budgetten van de wijkidee teams, die daarvoor een 
toereikend budget hebben.  
 
Bovenstaande evenementen vormen een mooi gevarieerd en compleet pakket. Alle 
soorten evenementen komen aan bod, cultureel, educatief, sportief, enz.. Ook als 
onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd komen alle doelgroepen, zoals kinderen, 
jongeren, middengroep en ouderen, is het aanbod breed. Wat opvalt is dat sommige 
evenementen al jarenlang georganiseerd worden, maar er zijn er ook bij van recente 
datum. Er is dus ook ruimte voor vernieuwing. Door het op een goede manier inzetten van 
initiatief- en waarderingssubsidies kan vernieuwing nog verder worden gestimuleerd. (zie 
hoofdstuk subsidies) De contactpersoon evenementen kan daar ook een rol in spelen.   
 
5. Spelers en rollen 

1. De gemeente 
De gemeente is slechts één van de spelers in het spel bij evenementen. Daarbij 
wil de gemeente naast haar rol als regelgever, handhaver en toezichthouder, een 
rol nemen op het gebied van stimuleren, adviseren en faciliteren. De gemeente wil 
niet de rol van organisator van evenementen op zich nemen. In het verleden heeft 
de gemeente deze rol soms naar zich toe getrokken.  
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Belangrijk argument daarvoor was, dat de btw op die manier kon worden 
gecompenseerd.  
Argumenten daartegen zijn, dat het organiseren van evenementen geen 
overheidstaak is. Mogelijk kunnen voor de gemeente ook de rollen van organisator 
aan de ene kant en regelgever, handhaver en toezichthouder aan de andere kant 
gaan conflicteren. Bovendien kost organisatie door de gemeente veel menskracht, 
zowel in de organisatie op zich, maar ook voor de verwerking van facturen, het 
afleggen van (financiële) verantwoording. Ook is gebleken, dat de het voor de 
gemeente veel moeilijker is om sponsors te werven dan voor particuliere 
organisaties. Uitgangspunt is daarom dat evenementen niet door de gemeente 
worden ontwikkeld en georganiseerd. Voor het Koningspleinfestijn is een 
uitzondering op dit uitgangspunt mogelijk. 

2. Vrijwilligers organisaties die evenementen organiseren 
a. Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) 

Deze stichting organiseert al jarenlang met succes een aantal middelgrote 
evenementen, zoals 3 x 2, Jeugdland en intocht St. Nicolaas. 

b. Stichting Ridderkerk Sport (SRS) 
De SRS heeft primair tot taak de Ridderkerkse sportaccommodaties te exploiteren. 
De laatste jaren is deze stichting ook een groeiende rol gaan spelen in het 
organiseren van evenementen. Een goed voorbeeld daarvan is de schaatsbaan.  

c. Organisatoren Evenementen Koningsplein  
De organisatoren van het Koningspleinfestijn hebben eerder in een gesprek met 
uw college aangegeven voornemens te zijn een Stichting Evenementen 
Koningsplein (STEK) op te richten. Ook in participatieoverleg met de organisatoren 
is naar voren gekomen dat er met name bij de STEK en de SRS een sterke 
behoefte is om samen te werken, met name bij evenementen op en rond het 
Koningsplein. Belangrijke elementen daarbij zijn vergroting van de professionaliteit 
(laat iedereen doen waar hij goed in is) en verminderen van de kwetsbaarheid.  
Een belangrijk punt vonden zij ook de organisatie door derden in plaats van door 
de gemeente. Het vinden van sponsors wordt daardoor naar hun mening ook 
makkelijker. Hoewel dit niet besproken is zou ook de SER betrokken kunnen 
worden in deze samenwerking. 

d. Wijkideeteams. 
Zoals de naam zegt ontplooien deze wijkgerelateerde activiteiten, waaronder ook 
(kleinere) evenementen. 

3. Vrijwilligers 
De meeste evenementen in Ridderkerk draaien geheel of voor het grootste deel 
op de energie van vrijwilligers. De rol van vrijwilligers is van onschatbare waarde. 
Zonder de vele vrijwilligers zou bijna geen enkel evenement door kunnen gaan. 
Het Steunpunt Vrijwilligers van Dynamiek organiseert in Ridderkerk het evenement 
‘Gala der Giganten’. Diverse vrijwilligersorganisaties nemen samen met het 
Steunpunt Vrijwilligers deel aan het Beleidsplatform Vrijwilligers Ridderkerk. Dit 
platform adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over zaken die 
het vrijwilligersbeleid in Ridderkerk raken. 

4. Sponsoren en fondsen 
De gemeente zal stimuleren dat er meer sponsoren worden aangetrokken worden 
en meer fondsen worden benut. 
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6.  Maatregelen 
 
a. Aanstellen contactpersoon 
 
Taakstelling van de contactpersoon evenementen  
Een middel om de hierboven geformuleerde doelstellingen van dit evenementenbeleid 
vorm te geven is de introductie van een contactpersoon voor evenementen. 
Dezemedewerker vormt de smeerolie tussen de evenementenpartners en de gemeente. 
Tevens zal hij/zij een aantal hierna te benoemen concrete taken hebben. De taken van de 
contactpersoon evenementen mogen geen direct raakvlak hebben met de 
vergunningverlenende functie van de gemeente.  
 
De contactpersoon evenementen: 

 Is contactpersoon voor externe evenementenorganisatoren  
 Is contactpersoon voor subsidieaanvragen die evenementen betreffen. Hij/zij 

adviseert en ondersteunt organisatoren bij het aanvragen van een subsidie; 
 Coördineert de interne afstemming binnen de gemeente; 
 Communiceert het evenementenbeleid en ontwikkelt de instrumenten die we 

daarvoor in Ridderkerk willen hebben, zoals een evenementenkalender en een 
brochure evenementenbeleid;  

 Organiseert jaarlijks in oktober een overleg met de partners en werkgroepen, met 
als doel evaluatie van het afgelopen jaar en planning en bijstelling voor het 
komende jaar. 

De contactpersoon evenementen wordt ondersteund door een werkgroep met interne 
leden (Vergunningen, Beheer en Onderhoud, communicatie en SPO) en externe leden 
(SER, SRS, enz.) 
 
b. Subsidieverlening 
 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat subsidies een goed instrument zijn om vernieuwing in 
het aanbod te stimuleren. De basis daarvoor is de “algemene Subsidieverordening 
Ridderkerk 2008”. Hierin wordt geregeld op welke wijze de toekenning van subsidies 
wordt geregeld. 
 
Initiatiefsubsidie 
Een initiatiefsubsidie is een subsidie tot maximaal € 2.000, -. Deze subsidie is primair 
bedoeld voor het stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven. De subsidie hoeft 
pas 8 weken van tevoren te worden aangevraagd en er gelden zeer beperkte 
indieningvereisten. Er hoeft achteraf geen (financiële) verantwoording plaats te vinden.  
Het aanvragen van een Initiatiefsubsidie is daardoor zeer laagdrempelig. 
 
Waarderingssubsidie 
Een waarderingssubsidie wordt verstrekt aan een organisatie die activiteiten organiseert 
en uitvoert met een erkend lokaal maatschappelijk belang, waarbij het college niet op 
prestaties en resultaten van de organisatie wil sturen.  
Bij de aanvraag moeten wel zaken als doelstelling en een activiteitenplan ingeleverd 
worden, maar ook bij deze subsidie gelden geen spelregels m.b.t. (financiële) 
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verantwoording e.d. Subsidies kunnen hoger zijn dan € 2.000, -, maar over het algemeen 
zijn er geen zeer hoge bedragen mee gemoeid.  
  
Overige Subsidies  
Op basis van de “Algemene Subsidieverordening Ridderkerk 2008” Kunnen ook grotere 
evenementen worden gesubsidieerd. Hiervoor gelden uitgebreidere voorwaarden zowel 
voor de aanvraag als voor de verantwoording. Er zijn onder andere uitgebreide 
voorwaarden opgenomen op het gebied van verantwoording van activiteiten en de 
daaraan gekoppelde middelen. Dit is de manier waarop de grote subsidies worden 
verleend. Voorbeeld hiervan is de subsidie aan het Koningspleinfestijn. 
Door een goede inzet van bovenstaande subsidies kan een groeipad worden gecreëerd. 
Een nieuw evenement kan op een zeer laagdrempelige manier worden ondersteund met 
een initiatiefsubsidie. Is het evenement succesvol dan kan het volgend jaar een 
waarderingssubsidie worden toegekend. Blijkt het evenement duurzaam succes te 
hebben, dan is de doorgang naar een “algemene” subsidie mogelijk.  
 
Wijkbudgetten 
De wijkideeteams hebben hun eigen toereikende wijkbudgetten, deze zijn niet gebaseerd 
op de subsidieverordening.  
 
c. Coördinatie en Communicatie  
 
Een goed middel om zowel aan de behoefte aan coördinatie als de behoefte aan 
communicatie te voldoen is het maken van een evenementenkalender.  
Een evenementenkalender is een goed instrument om mensen in staat te stellen te zien  
welke evenementen er zijn en wanneer ze plaatsvinden. 
Door het gebruik van een evenementenkalender wordt voorkomen dat evenementen 
gelijktijdig plaatsvinden. Het is bovendien een goed instrument om te voorkomen dat 
evenementen elkaar beconcurreren. Het voorkomen van verkeersoverlast en het 
beperken van veiligheidsrisico’s zijn ook belangrijke elementen. Daarnaast heeft de 
evenementenkalender een functie in het vergunningsproces.  
 
Coördinatie: 
Voorafgaand aan de vergunningaanvraag voor een evenement moet er in het 
kalenderjaar voorafgaand aan het evenement een melding van het evenement gedaan 
worden bij de gemeente. Al die evenementen worden dan op de evenementenkalender 
geplaatst, onder het voorbehoud dat de vergunning kan worden verleend. Aan plaatsing 
op de agenda kunnen geen rechten worden ontleend. In de tweede helft van oktober 
worden organisatoren via een mailing en via een advertentie in de Combinatie 
opgeroepen om deze melding te doen. Ook op de website komt een oproep. De kalender 
geeft iedereen, zowel organisatoren als omwonenden, in een vroeg stadium duidelijkheid. 
Ook maakt een dergelijke jaarplanning het mogelijk om evenementen te spreiden zowel in 
tijd als in locatie. De kalender wordt in januari gepresenteerd en gepubliceerd. Een groot 
evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst is, komt in principe niet in 
aanmerking voor een vergunning, tenzij het college anders beslist. 
 
De contactpersoon evenementen houdt de evenementenkalender bij. Hij/zij ontvangt 
daarvoor de nodige informatie vanuit de vergunningverlenende afdelingen.   
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Op de evenementenkalender staan niet alle evenementen aangegeven. Alleen 
evenementen waarvoor op basis van de APV een vergunning wordt aangevraagd of een 
melding wordt gedaan, staan op de agenda. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van een 
lokale of landelijke club, die een potentieel veiligheidsrisico kan opleveren, staat er niet 
op. De wens bestaat, om in de evenementenkalender ook aandacht te geven aan 
publieksactiviteiten die spontaan kunnen ontstaan, zoals huldigingen en potentiële 
risicowedstrijden. Bij de ontwikkeling van de evenementenkalender zal bekeken worden 
wat daarin mogelijk is, en wat niet. We moeten niet de illusie hebben, dat we altijd alles 
weten wat er wordt georganiseerd. 
 
Communicatie: 
De contactpersoon evenementen verzorgt de externe communicatie, waarbij media als de 
gemeentelijke website en bijvoorbeeld de Combinatie ingezet kunnen worden. Een 
actuele evenementenkalender wordt in elk gevel op beide media geplaatst. Ook de SER 
houdt ook een evenementenkalender bij. In overleg zal worden bekeken hoe de 
gemeente en de SER hierin kunnen samenwerken.  
 
Er komt een brochure waarin het evenementenbeleid goed wordt uitgelegd. Deze 
brochure moet ook de ambitie van de gemeente uitstralen: evenementen verlevendigen 
Ridderkerk, zijn van belang voor de lokale economie en de werkgelegenheid en 
versterken de sociale samenhang en de eigen identiteit van Ridderkerk. In deze brochure 
wordt ook de informatie opgenomen over het subsidieproces en de 
vergunningsprocedures. Deze hoofdstukken zijn een handleiding, hoe deze processen te 
doorlopen. 
 
d. Facilitaire ondersteuning 
 
Bij de organisatie van evenementen van niet-commerciële organisatoren, biedt de 
gemeente facilitaire ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit dingen die de 
gemeente zelf kan doen. Hierbij kan gedacht worden aan het brengen, halen en plaatsen 
van dranghekken, podiumdelen, vlaggenmasten en dergelijke. Facilitaire ondersteuning 
betekent ook dat er menskracht vanuit de gemeente wordt ingezet bijvoorbeeld bij het 
opruimen van materialen of bij het schoonmaken. Zaken die de gemeente zelf moet 
inkopen,  zoals energie, het huren van toiletten of het inhuren van beveiliging vallen niet 
onder de facilitering. In het verleden werd soms wel energie geleverd, bijvoorbeeld vanuit 
het gemeentehuis. Bij sommige evenementen, zoals de schaatsbaan gaat dat om 
aanzienlijke bedragen. Dat is nadrukkelijk niet meer de bedoeling. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor het plaatsen van vuilcontainers en vegen van straten en pleinen. Deze 
overheidstaak wordt in Ridderkerk niet door de gemeente zelf uitgevoerd, maar uitbesteed 
aan een derde. De gemeente ontvangt voor deze extra werkzaamheden dus een faktuur. 
Strikt genomen kan de gemeente hierin dus niet faciliteren. Dit zou teveel afbreuk doen 
aan de faciliterende rol van de gemeente. Hiervoor wordt daarom een uitzondering 
gemaakt. Dit zal de toch worden gefaciliteerd. 
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7. Locaties 
Het Koningsplein is het stadshart en de huiskamer van Ridderkerk. Door de omvang en 
ligging is het zeer geschikt voor het houden van middelgrote evenementen. Overige 
locaties zijn de locatie Sportpark Ridderkerk (Ridderpop), locatie Oosterpark (circus), 
locatie de Fakkel (kermis) en het terrein nabij de Fast Ferry.   
Aan de wijkoverleggen is gevraagd aan te geven op welke locaties evenementen  in de 
wijken het beste kunnen worden georganiseerd. Zij hebben over het algemeen geen 
duidelijke voorkeur voor bepaalde locaties aangegeven. Voor elk evenement in de wijk 
wordt een passende locatie gebruikt.  
 
8. Budget 
Zoals eerder aangegeven is het huidige pakket aan evenementen compleet en 
gevarieerd. Voor het verzorgen van dat aanbod is een toerijkend budget in de begroting 
opgenomen. Het is niet noodzakelijk een budget per evenement toe te wijzen. Volstaan 
kan worden met het opvoeren van één budget voor alle volksfeesten en evenementen.  
Hiervoor is een nieuw product (product evenementen) in de begroting opgenomen. 
Verdeling van het budget kan jaarlijks plaatsvinden op basis van de Algemene 
Subsidieverordening Ridderkerk 2008. Op basis van deze verordening moeten 
subsidieaanvragen ruim van tevoren worden ingediend (vóór 1 juni van het voorafgaande 
jaar). Budgetten kunnen daarmee ruim tevoren worden verdeeld en vastgelegd. Eventuele 
discussies onder tijdsdruk worden hiermee voorkomen. Flexibiliteit kan gevonden worden 
in het inzetten van initiatiefsubsidies en waarderingssubsidies.  
 
9.       Toetsings- en uitvoeringskader  
Het houden van een evenement mag niet leiden tot afbreuk van de veiligheid en 
leefbaarheid van de naaste omgeving. Ook de openbare orde mag niet in het geding 
komen. Ter waarborging van deze maatschappelijke belangen is van oudsher in de 
Algemene Plaatselijke Verordening het vergunningvereiste voor een evenement op 
genomen. Dit vergunningstelsel beoogt niet een beperking in het leven te roepen ten 
aanzien van het initiatief tot organiseren van een evenement.  
 
Als basis voor een verantwoord vergunningvoorschriftenbeleid zijn randvoorwaarden en 
basisvoorschriften opgenomen in het ‘Toetsings- en Uitvoeringskader’. 
Het Toetsingskader is als bijlage bij deze nota toegevoegd. Deze randvoorwaarden en 
basisvoorschriften zullen worden vertaald naar standaardvoorschriften welke aan een 
evenementenvergunning zullen worden verbonden. Bij grote evenementen geldt altijd dat 
er in overleg met de hulpdiensten aandacht wordt besteed aan specifieke 
veiligheidsaspecten als bv. jeugdoverlast. Zo nodig kan dit leiden tot aanvullende 
voorschriften. Aan het uitvoering geven aan voorschriften verbonden aan een 
evenementenvergunning kunnen directe kosten verbonden zijn. Deze kosten, voor zover 
niet voortvloeiend uit de normale taakstelling van de overheid, komen altijd voor rekening 
van de vergunninghouder. 
 
10. Evaluatie 
Evaluatie en wijziging van het Evenementenbeleid 

1. Dit evenementenbeleid wordt ca. drie jaar na vaststelling geëvalueerd en indien 
noodzakelijk bijgesteld.  
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a. De evaluatie wordt gedaan door de participatiepartners zoals genoemd in 
paragraaf 4. Ook worden de wijkoverleggen en het Beleidsplatform 
Vrijwilligers bij de evaluatie betrokken. 

b. Behalve evalueren op de doelstelling (is het gelukt wat we wilden 
bereiken?) zal met name gekeken worden naar de adviespunten die vanuit 
de participatie zijn ingediend die niet in het beleid zijn opgenomen.  

c. De contactpersoon evenementen neemt het initiatief tot de evaluatie en 
zorgt voor de uitlevering daarvan. 

2. De evaluatie van het evenementenbeleid wordt voorgelegd aan het College van 
B&W. 
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