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A.

Samenvatting

Met het voorliggende beleidskader evenementen 2013-2017 ‘ Op weg naar een Veelzijdig
Evenementenaanbod’ zet gemeente Valkenswaard een andere koers in dan voorgaande jaren. Deze koers is
analoog aan de toekomstvisie ‘ Kwaliteit en Ambitie.’ Gemeente Valkenswaard wil vooroplopen in de regio
als het gaat om evenementen. Denken in kansen in plaats van bedreigingen, waarbij kwaliteit en leefbaarheid
voorop staan. Het beleidskader is richtinggevend en uitnodigend.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het beleidskader evenementen 2013-2017: ‘ Op weg naar een Veelzijdig evenementenaanbod’ vast te
stellen.
C.

Inleiding

Het vigerende evenementenbeleid stamt uit 2006 en voldoet niet meer aan de wensen van de gemeente, de
organisatoren en de bewoners en ondernemers van Valkenswaard. Met de vaststelling van de toekomstvisie ‘
Kwaliteit en Ambitie’ heeft gemeente Valkenswaard een koers voor de toekomst uitgezet. Het voorliggende
beleidskader (bijlage 2) zoekt hier aansluiting bij.
In het kader van de beleidsklok heeft de raad aangegeven vooraf aan het opstellen van het beleidskader
Evenementen inhoudelijk betrokken te willen worden. De betreffende vakafdeling heeft een startnotie
aangeleverd (04-08-2011) waar de raad schriftelijk op heeft kunnen reageren en tevens is er
commissievergadering geweest (10-11-2011). Hierin heeft de raad ook mondeling de mogelijk gekregen te
reageren op de startnotitie en de voor hen belangrijke aandachtspunten en gewenste koers te kunnen duiden.
Het resultaat van deze reacties van de raad is verwerkt tot de raadsopdracht, die in januari 2012 door de raad
is vastgesteld. De raadsopdracht biedt de bouwstenen voor het voorliggende beleidskader (bijgevoegd als
bijlage 1).
Het beleidskader geeft aan
1) wat de gemeente wil bereiken met evenementen
2) wat de gemeente hiervoor wil doen
3) op welke manier de gemeente de gestelde doelen wil bereiken
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Het beleidskader heeft in de periode van 21 mei tot en met 17 juni ter inzage gelegen. Hierop zijn twee
zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen en reacties (bijlagen 3 en 4) zijn aan het voorstel toegevoegd.
De zienswijzen zijn geen reden geweest om het beleidskader aan te passen.
D.

Wat willen we bereiken?

Hetgeen we willen bereiken is samen te vatten in de volgende hoofdthema’s:
1) Balans in levendigheid, leefbaarheid en veiligheid
2) Kwaliteitsimpuls en versterking totaalaanbod
3) Profilering en voorzien in lokale behoefte
Wat gaan we concreet bereiken?
1. Het aantal evenementen met een bovenlokale aantrekkingskracht is vergroot
2. De evenementen zijn beter benut als middel om Valkenswaard te profileren
3. De kwaliteit van de bestaande evenementen is vergroot
4. De evenementen worden gedragen door meerdere partijen
5. De campagne Veelzijdig Valkenswaard is zichtbaar geworden in het evenementenaanbod
6. De balans tussen levendigheid, leefbaarheid en veiligheid
E.

Wat gaan we er voor doen?

1) Balans in levendigheid, leefbaarheid en veiligheid
•
•
•
•

Het juiste evenement op de juiste plaats op de juiste tijd
Helder zijn in de regels waaraan moet worden voldaan
Controleren, handhaven en evalueren van evenementen
Communicatie

2) Kwaliteitsimpuls en versterking totaalaanbod
Het hanteren van de volgende kwaliteitscriteria bij het verlenen van vergunningen:
• De mate van herkenbaarheid (het evenement wordt geassocieerd met Valkenswaard)
• Maatschappelijk draagvlak, het evenement draagt er aan bij de inwoners trots zijn op hun dorp
• De mate van de positieve weerslag die het evenement heeft op Valkenswaard
• De mate van aantrekkingskracht (lokaal, bovenlokaal, regionaal, bovenregionaal)
• De mate van onderscheidendheid (ten opzichte van evenementen in de regio)
• De mate van onderscheidendheid binnen het totale evenementenaanbod (niet te veel van hetzelfde)
3) Profileren en voorzien in lokale behoefte
Er dient altijd een goede balans te zijn tussen de lokale behoefte en aan bovenlokale profilering.
Bovenstaande punten zijn nader uitgewerkt in het beleidskader.
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Met de vaststelling van het voorliggende beleidskader slaat Valkenswaard een nieuwe weg in. De keuzes die
gemaakt worden in het kader hebben voor zowel de interne organisatie als voor de omgeving (organisatoren
en bewoners) gevolgen. Een aantal gevolgen worden hieronder expliciet genoemd.
-

-

-

-

Het kader geeft aan dat we ambitie hebben en voorop willen lopen in de regio met betrekking tot
evenementen. Evenementen die Valkenswaard op de kaart zetten. Dit impliceert ook dat we op zoek
gaan naar meer mogelijkheden in de openbare ruimte.
De samenstelling van de evenementenkalender is niet meer afhankelijk van ‘ wie het eerst komt, wie
het eerst maalt’. De aanvragen worden ook inhoudelijk getoetst. Dit betekent dat er ook
evenementen geweigerd kunnen worden vanwege de inhoud.
Omdat Valkenswaard uitnodigend wil zijn voor evenementenorganisaties is ervoor gekozen de
kosten van het verplaatsen van de objecten op de Markt niet door te berekenen aan de
evenementenorganisatie. Andere kosten die de gemeente maakt worden wel doorberekend aan de
organisaties (zij het met verschillende tariefnormen). De legesverordening dient hiervoor te worden
aangepast.
Het evenementenfonds wordt jaarlijks gevuld met de opbrengsten uit de precariomiddelen –
terrasuitbreiding bij evenementen - (ca. € 19.000 per jaar), en door de gemeente aangevuld tot een
bedrag van € 25.000. Gezien de evenementenreserve de afgelopen jaren vrijwel niet aangesproken is
er nog ruim € 90.000 beschikbaar is, hoeft er de komende jaren niet geput te worden uit andere
middelen om het evenementenfonds aan te vullen. Zoals in het beleidskader wordt voorgesteld dient
er jaarlijks € 25.000 beschikbaar dient te zijn in het evenementenfonds.
Het Beleidskader stelt de koers en het financieel kader vast. Concretisering vindt plaats in
beleidsregels welke door de burgemeester wordt vastgesteld. De aspecten rondom o.a. de
evenementencommissie (werkwijze en samenstelling) en nadere regels tot de algemene
subsidieverordening is een bevoegdheid van het college van B&W.

Het uitvoeringsprogramma (dit omvat de door de burgemeester vast te stellen beleidsregels en de overige
aspecten die door het college van B&W worden vastgesteld), wordt ter vaststelling in oktober aan de
burgemeester en college van B&W aangeboden. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd
en indien nodig aangepast. Het uitvoeringsprogramma omvat ondermeer de evenementenkalender
(frequentie en locaties van evenementen), de geluidsniveaus, de eindtijden, de samenstelling en
werkwijze van de evenementencommissie.

Het beleidskader en uitvoeringsprogramma worden vanaf 1 januari 2013 geïmplementeerd.
F.

Financiën

Kosten
Met het vaststellen van het Beleidskader Evenementen wordt de keuze gemaakt om als gemeente zijnde, zelf
de kosten te dragen voor het verwijderen van de objecten op de markt. Dit heeft gevolgen voor het budget
van team BOR. In de begrotingbehandeling 2013 wordt voorgesteld het budget van team BOR met € 10.000
te verhogen voor de gewenste werkzaamheden.
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Kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de uitvoering van de evenementen, worden met
verschillende tariefvormen doorberekend aan de aanvrager van het evenement.
Tevens dient de legesverordening te worden aangepast.
G. Vervolgstappen

Het uitvoeringsprogramma (dit omvat de door de burgemeester vast te stellen beleidsregels en de overige
aspecten die door het college van B&W worden vastgesteld), wordt ter vaststelling in oktober aan de
burgemeester en college van B&W aangeboden. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en
indien nodig aangepast.
Het beleidskader en uitvoeringsprogramma worden vanaf 1 januari 2013 geïmplementeerd.
H. Communicatie

Na vaststelling van het beleidskader / uitvoeringsprogramma dient dit middels de gemeentelijke kanalen
gecommuniceerd / gepubliceerd te worden.
Tevens zullen de reeds bekende evenementenorganisatoren van het nieuwe kader en uitvoeringsprogramma
op de hoogte worden gebracht.
I.

Bijlage(n)

1. raadsopdracht evenementenbeleid;
2. zienswijze en reactie dhr. en mevr. Delsing;
3. zienswijze en reactie Verenigde Winkeliers Valkenswaard.
J.

Ter inzage liggende stukken

4. beleidskader evenementen 2013-2017

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14-08-2012, nummer 12b&w00492
Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 13-09-2012
BESLUIT
Het beleidskader Evenementen 2013-2017: ‘Op weg naar een veelzijdig evenementenaanbod’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27-09-2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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