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Op 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dordrecht de motie Dordt op Stoom houden
aangenomen. U vraagt hierin het college onderzoek uit te voeren naar de proportionaliteit
van de veiligheidseisen en/of een minder zwaar beslag in tijd en geld gerealiseerd kan
worden om aan veiligheidseisen te kunnen voldoen. Het college vindt evenementen
belangrijk voor de binding van haar inwoners aan de stad en de aantrekkelijkheid van
Dordrecht voor bezoekers. Een groot deel van de evenementen is gebaseerd op
particuliere initiatieven. De organisator is zelf primair verantwoordelijk voor de organisatie
en voor de veiligheid van de bezoekers en het ordelijk verloop van het evenement. Als
gevolg van het toenemend aantal bezoekers van evenementen in combinatie met
landelijke en regionale ontwikkelingen krijgen organisatoren de afgelopen jaren te maken
met toenemende aandacht voor de veiligheid van evenementen en daarbij verhoogde
maatregelen en kosten voor veiligheid. De toename in het aantal bezoekers maakt dat de
veiligheidsmaatregelen herzien worden. Door de gemeente Dordrecht is in 2016
geïnvesteerd om meer maatwerk aan te bieden aan de organisatoren van evenementen.
Met de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in 2016 is meer onderscheid
gemaakt in meldingen voor kleine evenementen en vergunningen voor (grote)
evenementen (met meerdere specifieke vergunningvoorschriften). In het kader van de
deregulering kunnen burgers voor activiteiten tot 250 personen (voorheen 80 personen)
een melding indienen. Daarnaast zijn reeds een aantal verbetervoorstellen in het
behandeltraject doorgevoerd. In 2017 wordt bij elke bespreking en beoordeling van de
maatregelen bij de evenementen een verdieping aangebracht waar het gaat om de
veiligheid. Op basis daarvan kan nader gerapporteerd worden over de proportionaliteit
van de eisen en de (financiële) consequenties die deze opleveren.
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Reactie van evenementenorganisatoren op het Evenementenbeleid
(Raadsinformatiebrief 18 55 492)

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties BVD, SP, CDA en VVD
leggen een stemverklaring af.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 31 januari 2017 20:00
De commissie debatteert uitvoerig over dit onderwerp. Elke partij draagt de evenementen
een warm hart toe. Er wordt een 'event cloud' voorgesteld. Er worden vragen gesteld hoe
het zit met het plafond van 40% en over de snelheid van het afgeven van vergunningen.
Ook wordt gevraagd hoe het anders kan (met de kosten voor veiligheid). De wethouder
geeft aan zijn best te doen zo spoedig mogelijk iets bij de raad te krijgen.
De wethouder zegt toe dat het herziene beleid evenementen in het eerste kwartaal klaar
zal zijn. Daarnaast zal hij uitwerken wat aan veiligheid besteed wordt en wat aan
evenementen. Een Raadsvoorstel Evenementenbeleid volgt dus in het 1e kwartaal van
2017.
Door de fractie BVD wordt voorgesteld om hierover eventueel in maart een thema-avond
te houden.
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - woensdag 18 januari 2017 19:30
De fracties Beter Voor Dordt en VVD geven aan dit stuk te willen bespreken.
De commissie besluit dat op 24 januari een Sprekersplein zal plaatsvinden en op 31
januari de inhoudelijke behandeling van deze raadsinformatiebrief.
De heer Westland heeft zich reeds aangemeld als inspreker.

