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(Beleidsregel vreugdevuren)

Samenvatting
Vaststellen Beleidsregel vreugdevuren.

Inleiding
In de raadinformatiebrief d.d. 16 februari 2016, kenmerk SBC/1573822, hebben
wij u over de evaluatie van de jaarwisseling 2015-2016 bericht. Met betrekking

tot de vreugdevuren hebben wij u toen laten weten dat er een besluit in
voorbereiding was om vreugdevuren niet meer toe te staan en hiervoor een
inspraakprocedure te starten.
Doelstelling
Informatie over voortgang vreugdevuren tijdens de oud en nieuw.
Stand van zaken/de feiten
Na overleg tussen burgemeester Brok en wethouder Reynvaan is een nieuwe
concept beleidsregel vreugdevuren tot stand gekomen. Tijdens oud en nieuw
mogen maximaal drie vreugdevuren worden toegestaan. Bewoners uit de wijk die
een vreugdevuur willen, moeten dit bij sector Stadsbeheer aangeven. Hierbij
geldt het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Sector Stadsbeheer zorgt
voor de ontheffing, het opbouwen en het opruimen van de vreugdevuren.
Sector Stadsbeheer betaalt de kosten van de vreugdevuren tot maximaal
C 8.000,-.
Tijdens de ter inzage legging zijn geen zienswijzen of bezwaren ingediend.
Wij hebben op 27 september 2016 besloten de Beleidsregel vreugdevuren vast te
stellen.

Kosten en dekking
Stadsbeheer betaalt de kosten van de vreugdevuren tot maximaal C 8.000,-.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
In de aanloop naar de voorbereiding op de jaarwisseling zal hierover in de media
gecommuniceerd worden.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
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Bijlagen
- Beleidsregel vreugdevuren.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Het college van Burgemeester en W houders
de buroefrneester
de secretaris / -/

M.M. van der Kraan
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