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Raadsinformatiebrief
Betreft: Nota Evenementenvergunningen 2020

Aan de leden van de Gemeenteraad

Inleiding
De afgelopen jaren is sprake van een toename van evenementen. Dit beeld zien we zowel landelijk als
plaatselijk terug. Meer en meer evenementen willen neerstrijken in onze gemeente. Evenementen brengen
leven in de brouwerij maar kennen ook een andere kant als het gaat om overlast en risico’s voor publiek en
inwoners. Hierbij trekt de politie zich steeds meer terug waardoor organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor
de veiligheid bij het evenement.
In de bijlage van deze raadsinformatiebrief treft u de nieuwe vastgestelde nota Evenementenvergunningen
2020 aan. Het betreft een aanvullend uitvoeringsbeleid vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening. Een
beleid dat een bijdrage levert aan de veiligheid, aantrekkingskracht, leefbaarheid, en zorgt voor een goede
spreiding van evenementen.
Tevens staat de geactualiseerde subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 geagendeerd.
Daarnaast is vanuit m.n. de ambitie om meer grote evenementen met een bovenlokale of bovenregionale
uitstraling te hebben in de stad - maar ook de behoefte bij organisaties aan een adviseur evenementen die
met organisatoren meedenkt in de onderzoeksfase of ze een vergunning willen aanvragen - de functie van
coördinator evenementen voor de komende vier jaar via het Helders Perspectief beschikbaar gesteld.
Bijeenkomst evenementen
Op 11 september 2019 is er een informatieavond evenementen gehouden, waarbij aanwezigen wensen
hebben geuit voor verbetering. Hieruit is naar voren gekomen dat organisatoren meer informatie willen hebben
over procedures en aan welke voorschriften zij moeten voldoen, evenals dat zij graag beter gefaciliteerd willen
worden door middel van het op een makkelijke manier verkrijgen van (digitale) informatie.
Belangrijke veranderingen nota
Middels de nieuwe nota hebben wij een focus gelegd op een vereenvoudiging van regels en het vergroten van
de dienstverlening. Hiertoe voeren wij in de vernieuwde nota onderstaande wijzingen door:
•
duidelijke en overzichtelijke aanvraagprocedures;
•
inbedding van het regionaal evenementen veiligheidsbeleid van de Veiligheidsregio in het
gemeentelijk evenementenvergunningen beleid;
•
mogelijkheid tot het aanvragen van een meerjarige evenementenvergunning;
•
mogelijkheid tot organiseren va een vergunningsvrij evenement tot 75 personen;
•
het digitaal beschikbaar stellen van formats, voorbeeldplannen en informatie voor het indienen van
verkeers- en veiligheidsplannen, plattegronden etc. op de website;
•
meer ruimte voor intakegesprekken en vooroverleggen.
Feedback bij organisaties
Bijgevoegde nota is in vroeg stadium gedeeld met een aantal evenementenorganisatoren en de
citymarketingorganisatie Top van Holland. Hier is een mix gemaakt van kleine tot grote evenementen en
ervaren en onervaren organisatoren. De gekregen feedback is in de nota verwerkt.
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Corona tijd
Wij beseffen dat het een vreemde tijd is vanwege de corona maatregelen om nieuw beleid vast te stellen,
zeker gezien het feit dat er geen evenementen mogen plaatsvinden tot minimaal 1 september 2020. Toch
hopen wij en gaan wij ervan uit dat evenementen zo snel mogelijk weer doorgang kunnen krijgen en Den
Helder een bruisende stad blijft.
Den Helder, 19 mei 2020.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Jeroen Nobel
burgemeester

Robert Reus
secretaris

