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Onderwerp : Handleiding Bijzondere wetten

Beste meneer, mevrouw,

Naar aanleiding van de raadinformatiebíjeenkomst van 27 augustus jl. inzake de
'Handleiding Bijzondere wetten' (welke betrekking heeft op het gebruik van de openbare
ruimte bij o.a. evenementen en horeca) willen wij u met deze brief nogmaals informeren
over het proces, de te volgen route en welke documenten u op welk moment worden
voorgelegd.

Wat gaan we doen?
Om de juiste richting te kunnen bepalen is het van belang vooraf te weten hoe de raad
aankijkt tegen een aanpak waarin instrumentarium en beleidsmatige inhoud gecombineerd
worden. Daarom is er op 27 augustus 2019 een korte prestentatie tijdens de
informatiebijeenkomst geweest, met daaraan gekoppeld een interactieve sessie. Deze
interactieve sessie met de gegeven uitkomsten hiervan hebben geen ander doel gehad
dan de mogelijke dilemma's waar u als raad wellicht voor komt te staan onder uw
aandacht te brengen. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats via de reguliere
procedure.
Met uw feedback tijdens de raadsinformatiebijeenkomst hebben wij waardevolle input
gekregen die wij in het verdere proces gebruiken. Hieronder lichten wij graag de
inhoudelijke kant toe en uiteraard ook de procedurele kant.

Aanleiding
De huidige Beheervisie bestaat uit een verzameling van (beleid)stukken, zoals drank- en
horecabeleid, evenementenbeleid en uit diverse bijzondere wetten voortvloeiend beleid
(o.a. Algemene Plaatselijke Verordening). In feite is het een opsomming en verwijzing
naaren van bestaande afspraken, regels en wetten. Dit is volstrekt ondoorzichtig vooreen
initiatiefnemer en bovendien op een niet eigentijdse wijze raadpleegbaar (analoog).

Het uitgangspunt is om de Beheervisie welke betrekking heeft op het beheer, onderhoud
en gebruik van de openbare ruimte te herzien. Voorstel is om het voor onze burgers
makkelijker, transparanter en klantvriendelijker te maken. Om die reden is het voorstel
om te komen tot een 'Handleiding Bijzondere wetten'die op digitale wijze raadpleegbaar
is. Deze handleiding bevat onderwerpen welke betrekking hebben op het gebruik van de
openbare ruimte in onze gemeente.
Het beheer en onderhoud is elders reeds voorzien en vastgelegd in diverse genoemde
plannen en visies.
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Met de 'Handleiding Bijzondere wetten'wordt een aantal beleidsdocumenten en -regels
geëvalueerd. Vervolgens komen ze te vervallen, worden ze herzien of geactualiseerd aan
huidige landelijke en provinciale regelingen etr maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor actualisering staan hierbij centraal:
De vastgestelde kaders van:

1. De door de gemeenteraad vastgestelde kaders Horecabeleid 24fi;
2. De door de gemeenteraad vastgestelde kaders Evenementenbeleid ZAIL;
3. De door de gemeenteraad vastgestelde Beheervisie 2073;
4. De door de gemeenteraad vastgestelde nadere regels terrasvergunning 2013

(gelijkt¡jdig met vaststelling Beheervisie 2013);
5. De door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening 2018

(diverse verwante artikelen) ;
De vastgestelde u itvoeringsregels va n :

6. De door het college van B&W vastgestelde Horecabeleid 2OlL;
7. De door het college van B&W vastgestelde Evenementenbeleid 2015 (laatstelijk

aangevuld met de regels omtrent "Glas of Plastic" in 2OL7);
8. De door het college van B&W vastgestelde beleidsregels sandwichborden. In 1998

is de basis van het huidige beleid vastgesteld door het college van B&W. In 2012
is dit beleid herzien. Vervolgens zijn in 2013 de regels wederom aangepast,
waarbij echter alleen rekening is gehouden met de regels uit 1998 en niet die van
2012. Dit betekent dat er onduidelijkheid is ontstaan die door de handleiding
wordt hersteld;

9. De door het college van B&W vastgestelde beleidsregel "Gratis aanbieden afval
rommelmarkten".

Hierbij willen wij ook aangeven wat en wanneer geëvalueerd gaat worden. Bijvoorbeeld
het drank en horecabeleid is geëvaiueerci maar aanpassingen zijn ook nociig omciat we
signalen krijgen vanuit de samenleving en vanuit de organisatie dat onderdelen
achterhaald zijn vanwege ontwikkelingen in het uitgaansleven. Het reclamebeleid en de
ambulante handel willen wij vanwege de complexheid doorschuiven naar 2020 om dit
zorgvuldig te kunnen doen.

Interactief en integraal
Om te komen tot een dergelijke handleiding wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
wensen en mogelijkheden van evenementenorganisaties, horecaondernemers, inwoners
en anclere bij cle ontwikkeling van initiatieven en uitvoering en handhaving van het beleid
betrokken partijen. Daarnaast is er overleg met alle betrokken overherdsdlensten en
interne disciplines. De uitkomsten van deze brede evaluatie vormen de basis om door uw
raad nieuwe kaders te laten vaststellen.

Processtappen
In november 2OI9 willen wij u een beleidsstuk (de kaders) ter vaststelling voorleggen met
als onderlegger een korte evaluatie van de genoemde beleiclsaspecten (nttmmer 1 tot en
met 4).

In diezelfde raadsvergadering van november zal tezamen met het beleidsstuk de concept
APV worden aangeboden, maar uitdrukkelijk'ter illustratie'. Deze concept APV laat zien
hoe de in de beleidskaders voorgestelde keuzes kunnen worden doorvertaald.
Voor alle duidelijkheid: uw raad stelt deze concept APV nog niet vast, wel het
beleidskader.
Deze route biedt u als raad de ruimte om het debat te voeren over het beleidskader, maar
tevens iets te vinden van de wijze van doorwerking naar de APV.



Vervolgens leidt dit tot een raadvoorstel inzake de APV, die in de raadsvergadering van
februari 2020 wordt ingebracht.

Na besluitvorming door uw raad zal het college van burgemeester & wethouders e.e.a
vastleggen in de'Handleiding Bijzondere wetten' (met de voorgestelde titel "Passende
ruimtevoor initiatiefJ. Deze zalvolgens de gebruíkelijke regeling 6 weken ter inzage
liggen voor belanghebbenden.
De afspraken worden daarna geimplementeerd in een digitaal ontsluitingspoftaal.

Ten slotte
De 'Handleiding Bijzondere wetten' is bedoeld om een aantal regels eenvoudiger,
efficiënter en toegankelijker te maken waarbij de nadruk zal liggen op "Passende ruimte
voor initiatief".
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