Startnotitie Nota Evenementenbeleid

Aanleiding evaluatie
Het vigerende evenementenbeleid is reeds vastgesteld in 2006. Anno 2011 is al verschillende keren
duidelijk geworden dat een herziening van het beleid noodzakelijk is. De wensen van de markt komen
niet overeen met de voorwaarden die het beleid stelt. Recent voorbeeld hiervan is het niet kunnen
faciliteren van het evenement Re-action. Daarbij heeft de tijd niet stil gestaan en moet de vraag
worden gesteld of het evenementenbeleid de ambitie van de gemeente Valkenswaard nog wel
onderstreept. Daar het evenementenbeleid ruim 5 jaar oud is, is besloten niet te lang terug te kijken en
vooral de aandacht te vestigen op de toekomst. De evaluatie van de voorgaande periode (met nadruk
op de knelpunten) biedt mede de basis om een op de toekomst gericht evenementenbeleid vorm te
geven.

Evaluatie gemeentelijk evenementenbeleid 2006

De onderstaande evaluatie is tot stand gekomen door zowel de interne organisatie (economische
zaken, juridische zaken, vergunningen, handhaving, openbare veiligheid, cultuur & sport) als externe
partijen hierbij te betrekken (Stichting centrumbelangen, organisatoren, Ghor –Geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen - , brandweer en politie).
In 2009 heeft reeds een evaluatie van het gemeentelijke beleid plaatsgevonden. Het eindoordeel van
deze evaluatie impliceerde dat het vooralsnog niet nodig was om wijzigingen aan te brengen in de
door de raad vastgestelde doelstelling, visie en ambitie van het vigerende gemeentelijke beleid
alsmede niet van de vastgestelde financiële ondersteuning. In de evaluatie van 2009 kwam echter wel
naar voren dat er zowel aandachtspunten zijn op het gebied van uitvoering als op het gebied van
inhoudelijke aspecten van het evenementenbeleid.

Voor de voorliggende evaluatie is besloten om hier een duidelijke verdeling in te maken. De evaluatie
vindt op 2 domeinen plaats:
1) Inhoudelijk aspect evenementenbeleid
2) Uitvoerbaarheid op het gebied van vergunningverlening, gebruik openbare ruimte en
handhaving (inclusief de bevoegdheden van burgemeester, college van B&W en de raad)

Conclusie van de huidige evaluatie is dat het wel degelijk nodig is wijzigingen aan te brengen in
doelstelling, de visie, ambitie, financiële ondersteuning en uitvoering van het gemeentelijk
evenementenbeleid. Hieronder vindt u per domein een korte evaluatie.

1. Inhoudelijke aspecten evenementenbeleid

De visie van de huidige nota stelt dat Valkenswaard ‘de bestaande evenementen moeten versterken,
verbinden of uitbreiden en dat een groot deel van de bestaande evenementen een kwaliteitsimpuls
behoeft’. De ambitie is als volgt: ‘een gevarieerd evenementenprogramma dat onder de inwoners en
buitenwereld bekend staat als veilig, gezellig, cultuurverruimend en goed georganiseerd’.
De nota geeft enkele instrumenten weer die bijdragen aan bovenstaande visie en ambitie. Deze
instrumenten zijn in de loop van de jaren ingevoerd. Zo wordt er gewerkt met een
evenementenkalender, is er een veiligheidsoverleg ingevoerd, vinden er evaluaties plaats van
individuele evenementen, is het Kwaliteitskenmerk Veilig Uitgaan (KVU) in uitvoering en worden de
verkeersmaatregelen via de website www.valkenswaard.nl kenbaar gemaakt. Ook (zo blijkt uit de
schouw van 2009) zijn er verschillende aspecten in de huidige nota die de nodige aandacht behoeven,
met name de behoefte aan een kwaliteitsimpuls en hoe hier vorm aan te geven is.

Knelpunten
Gemeente Valkenswaard investeert substantieel in evenementen. Naast de subsidies die worden
verstrekt, draagt de gemeente verschillende kosten bij de uitvoering, stelt de gemeente grond ter
beschikking voor evenementen en zijn er ambtenaren aan het werk op verschillende vlakken (beleid,
handhaving, vergunningverstrekking). Hiervoor geven wij verschillende argumenten; evenementen
kunnen de lokale economie stimuleren door de toeristische bestedingen die eruit voortvloeien, het
evenement kan een podium zijn om Valkenswaard te profileren en evenementen kunnen de sociale
cohesie bevorderen. Van een afzonderlijk evenement hoeven de effecten niet zo groot te zijn, maar de
optelsom van alle kleine en grote evenementen die in Valkenswaard georganiseerd worden zijn wel
aanzienlijk. Bij de samenstelling van de huidige evenementenkalender wordt te weinig rekening
gehouden met de opeenstapeling van de effecten. Dit betreft ook de negatieve effecten (overlast) van
evenementen. Een van de redenen hiervoor is dat de samenstelling van de evenementenkalender door
de jaren heen zo is gegroeid. Verschillende evenementen worden al sinds jaar en dag in Valkenswaard
georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan het Bloemencorso. Om te komen tot een evenementenbeleid dat
beter bijdraagt aan de totale visie van Valkenswaard, dienen er evenwichtigere en explicietere
afwegingen te worden gemaakt over de evenementenkalender.

De huidige visie en ambitie zijn te algemeen. Uit de toekomstvisie en het coalitieprogramma komt
duidelijk naar voren dat gemeente Valkenswaard zich meer wil profileren als gemeente waar de
vrijetijdseconomie een zeer belangrijke rol speelt. Het is noodzakelijk dat de ambitie en visie scherper
worden geformuleerd. Wat wil Valkenswaard bereiken met zijn evenementenbeleid en welke tools
kunnen wij hiervoor inzetten? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vraag, dient er nadere
afstemming gezocht te worden met de toekomstvisie en ook met visies op sport & cultuur.

De aangescherpte visie en ambitie zullen ertoe leiden dat de huidige instrumentaria opnieuw bekeken
zullen worden. Dit heeft onder andere betrekking op subsidieverstrekking aan evenementen (cultuur en
sport), het evenementenfonds, en het herzien van de gunningvoorwaarden.

Momenteel is het bijvoorbeeld onduidelijk waarvoor het evenementenfonds kan worden gebruikt en is
het niet mogelijk een evenement te weren omdat de inhoud de ambities niet onderstreept.
Evenementen worden momenteel getoetst aan de APV en aan het evenementenbeleid. Een evenement
dat vanuit imago oogpunt minder wenselijk kan zijn, kan op deze basis niet worden geweerd. Ook
dient de rol van de gemeente in dit kader bekeken te worden. De rol van de gemeente is vooralsnog
voorwaardenscheppend, regulerend en stimulerend. Bekeken dient te worden of de gemeente ook niet
zelf actief een rol kan nemen als het gaat om het werven van evenementen.

Aanbevelingen

•

Het aanscherpen van de visie en ambitie die ten grondslag ligt aan het evenementenbeleid
(afgestemd op de toekomstvisie) en hiervoor de juiste instrumentaria ontwikkelen. Speciale
aandacht gaat uit naar de kwaliteitsverbetering, de promotie en het inzetten van het
evenementenfonds en de rol van de evenementencommissie.

•

Het evenementenbeleid dient integraal te worden benaderd; het evenementenbeleid heeft
betrekking op álle evenementen zoals gedefinieerd in de APV. Concreet betekent dit dat het
beleid gericht op sportevenementen, culturele evenementen en overige evenementen (ook de
kermis en Bloemencorso) opgaan in één evenementenbeleid.

2. Uitvoerbaarheid op het gebied van vergunningverlening, gebruik openbare ruimte, handhaving,
(inclusief de bevoegdheden van burgemeester, college van B&W en de raad)
Het digitale loket en de invoering van Digimak1 hebben de werkwijze voor interne medewerkers en
aanvragers eenvoudiger en duidelijker gemaakt. Het contact tussen externe organisaties en de
medewerkers van de ambtelijke afdelingen gaat goed.

1

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost - Brabant hanteren een digitale multidisciplinaire activiteitenkalender (Digimak). Dit is een
kalender waarop de verdeling van de verschillende activiteiten en evenementen over het jaar staat vermeld. Het overzicht wordt door
de gemeenten gevuld met alle activiteiten die in de regio plaatsvinden. Per activiteit kunnen de brandweer, politie en Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) de benodigde documenten (bijvoorbeeld een verkeersplan) toevoegen. Iedere
gemeente, hulpverleningsdienst en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) kan Digimak raadplegen en zien welke activiteiten op
een bepaalde dag plaatsvinden en welke voorwaarden / afspraken bij de betreffende activiteit zijn gemaakt..

Knelpunten:
De verlenende afdeling kan een vergunning niet weigeren op basis van inhoud (het soort evenement).
Momenteel geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Op deze huidige manier kan er vanuit de
gemeente dus niet gestuurd worden op het soort evenement dat plaatsvindt. Daarbij is er een onbalans
in de gemeentelijke kosten en de kosten van (commerciële) organisaties. Er hoeven momenteel geen
leges voor een vergunningaanvraag te worden betaald en hoeven (commerciële) partijen geen kosten te
betalen voor het gebruik van de markt. De horeca betaalt daarentegen wel kosten voor het tijdelijk
uitbreiden van het terras.

Een ander knelpunt is dat in de huidige beleidsnota het kader en de daarbij behorende beleidsregels
geen gescheiden onderdelen zijn. Het is aan de raad om te besluiten wat Valkenswaard wil bereiken
met zijn evenementenbeleid, welke visie heeft gemeente Valkenswaard, welke ambities, welke
doelstellingen. De uitvoering en het vaststellen van beleidsregels is een bevoegdheid van de
burgmeester of het college, ieder voor zover haar bevoegdheid strekt.

Aanbeveling

•

De kostenverdeling (gemeente, organisaties en overige partijen) voor het organiseren van een
evenement dient opnieuw bekeken te worden. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te
worden tussen commerciële en niet commerciële organisatoren van evenementen.

•

Het evenementenbeleid dient aan te geven welk soort evenementen, op welke locatie en welk
moment in tijd wenselijk zijn. Speciale aandacht gaat uit naar de spreiding in tijd en ruimte,
waarbij gekeken wordt naar een of meerdere nieuw te bestemmen evenemententerrein (en).

•

De raad stelt het kader van de evenementennota vast. De uitvoering en het vaststellen van
beleidsregels is een bevoegdheid van de burgemeester of het college, ieder voor zover haar
bevoegdheid strekt.

Vervolg startnotitie

Aan de raadsleden wordt de vraag voorgelegd of zij achter de opgestelde aanbevelingen staan en wordt
gevraagd aan te geven welke aspecten niet aan bod zijn gekomen en wel relevant zouden kunnen zijn
voor het samenstellen van het nieuwe evenementenbeleid.
De op – en aanmerkingen kunnen via email: loes.peters@Valkenswaard.nl of via telefoon 0402083417 worden neergelegd bij de betrokken ambtenaar, Loes Peters (Economische Zaken).
Na het zomerreces wordt de raad ook gevraagd om inhoudelijk mee te praten, te discussiëren over
verscheidene zaken die cruciaal onderdeel zijn van het door de raad vast te stellen kader. Het kader

moet antwoord geven of wat Valkenswaard wil bereiken met zijn evenementenbeleid en wat gemeente
Valkenswaard hiervoor wil doen.

Het vigerende evenementenbeleid is te vinden op www.valkenswaard.nl

