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Aanleiding
Vergunning opstellen voor een evenement was tot nu toe maatwerk. Zowel organisatoren als andere
belanghebbenden hebben steeds meer de behoefte om in een zo vroeg mogelijk stadium te weten óf,
en onder welke voorwaarden, een evenementenvergunning kan worden verleend. We willen met deze
nota ook een duidelijk en transparant evenementenbeleid presenteren voor alle belanghebbenden. De
werkwijze omtrent evenementvergunningverlening ondergaat met deze nota een transformatie van
reactief naar proactief handelen. Bij het opstellen van deze nota is uitgegaan van de visie dat de
burger zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt. Getracht is een beleid met zo weinig, en
eenvoudig mogelijke toepassing van de regels, op te stellen. Daarnaast zijn de leges aangepast met
voordelen voor goede doelen en onderscheid in grootte tussen evenementen.
Zie uw actiepunt 11.
Inhoud mededeling
De gemeente, het college en de burgemeester, spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van
evenementen omdat zij voor een evenement benodigde vergunning, ontheffing of toestemming
verlenen.
Er is een zekere mate van vrijheid bij de uitoefening van bevoegdheden om vergunningen in het kader
van een evenement te verlenen of te weigeren. Ook de voorwaarden die worden opgelegd spelen een
belangrijke rol. Met deze nota wordt voorzien in de behoefte om een éénduidig beleid vast te stellen
op dit werkterrein.
Deze nota is een extern beleidsstuk dat wordt gebruikt als interne richtlijn voor de werkprocessen. Dat
wil zeggen dat het voor beleidsuitvoering binnen de gemeente een handvat biedt voor de werkwijze
inzake de aanvragen van de evenementen en festiviteiten. Voor de (nieuwe) vergunningaanvragers/
organisaties die tot nu toe bekend zijn wordt er een flyer opgesteld waarin de belangrijkste punten van
deze nota beknopt worden weergegeven. Naast deze externe bekendmaking zal het interne
werkproces zo efficiënt mogelijk worden ingericht en afgestemd op dit beleid.
Per 1 januari 2010 zal dit evenementenbeleid inwerkingtreding voor de periode van 3 jaar, te weten
vanaf 2010 t/m 2012. Deze nota kan worden aangehaald als de Nota evenementenbeleid van de
gemeente Aalten.
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