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Onderwerp

Handleiding Bijzondere wetten (regels voor het gebruik van de openbare ruimte)

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak om te komen tot een Handleiding
Bijzondere Wetten.

2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

De huidige Beheervisie Binnenstad is ooit opgesteld om bewoners, ondernemers en
bezoekers van de binnenstad van Weert een instrument te bieden op een eenvoudige
manier toegang te krijgen tot de regels voor het gebruik van de openbare ruimte.
Deze visie bestaat uit een verzameling van uitgangspunten en (beleid)stukken, zoals
drank- en horecabeleid, evenementenbeleid en uit diverse bijzondere wetten voortvloeiend
beleid (o.a. Algemene Plaatselijke Verordening).

De beheervisie (2013) is echter niet meeractueel doorwijzigingen van regelgeving en
beleidskeuzes. Hierdoor kan de beheervisie niet op een juiste wijze gebruikt worden.
Bovendien heeft dit document geen juridische zelfstandige status en biedt daarmee
onvoldoende duidelijkheid voor de gebruikers. In dit licht geeft ook de naam
onduidelijkheid. Het wekt de indruk dat het om het beheer van de openbare ruimte gaat
en de visie hierop (deze onderwerpen zijn reeds vastgelegd in inrichtings- en
onderhoudsplannen.) De intentie is de binnenstad beheerst te houden (kader).
Toals gezegd wordt in de beheervisie verwezen naar verschillende regelgeving en
beleidsstukken.

De aanleiding voor het ooit opstellen van dit document en de wijze waarop dit de
bewoners, ondernemers en bezoekers kan helpen, is nog altijd actueel. Een dergelijke
"handleiding" is zeker van meerwaarde.
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Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot een goede "handleiding" voor het pLrblieke rlomein. Deze handleicling
heeft niet enkel betrekking op de binnenstad maar gaat gelden voor het hele grondgebied
van Weert.

Deze handleiding beoogt een gebruiksvriendelijk, eigentijds en eenvoudig middelte zijn
waar alle informatie voor bewoners, ondernemers en bezoekers in staat. Streven is dit
beschikbaar te stellen vanuit een centraal interactief digitaal loket; concreet betekent dit
dat een bezoeker, ondernemer en bewoner hier relevantie informatie kan vinden, maar
ook direct op digitale wijze een aanvraag kan doen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking
hebben op bijvoorbeeld een melding/vergunning voor een evenement, een ontheffing om
over de promenade te rijden of loterijvergunning.

Argumenten

1.1. De inhoud van het bestaande document (Beheervisie Binnenstad) is niet meer
actueel;

1.2. Voor het oorspronkelijk beoogde doel is het bestaande document onbruikbaar
en ontoegankelijk, terwijl de behoefte bij bewoners, ondernemers en bezoekers,
nog steeds aanwezig is;

1.3. Het centraal ontsluiten van alle relevante informatie over het publieke domein
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1.4. Het bestaande document biedt geen mogelijkheid tot digitale dienstverlening;

2.1. De gemeenteraad in een vroegtijdig stadium in kennis stellen van de verdere
aanpak.

Kanttekeningen en risico's

Vele beleidsnota's grijpen in elkaar. Enkele thema's zijn onderwerp van meerdere
beleidsnota's, -regels en/of voorschriften. De vertaling naar de handleiding is enerzijds
een kans om daarin zoveel mogelijk eenduidigheid te creëren, anderzijds maakt dit het
proces om te komen tot de goede handleiding complexer en vraagt om grote
zorgvuldigheid. Evenementenbeleid en horecabeleid vragen elk op zich aanpassing
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opstellen van de beoogde handleiding is een gelegenheid om zowel het instrumentarium
als de bcide beleidsnota's gelijktijdig en in onderlinge samenhang te herzien en te
vern ieuwen.

In het plan van aanpak is een "keuzesessie" met uw college opgenomen, en eventueel ook
met (een vertegenwoordiging van) de raacl.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Al met al kan worden geconcludeerd dat de gemeente met de huidige Beheervisie
Binnenstad Weert een document heeft vastgesteld met een onduidelijke juridische status
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Bijvoorbeeld een voorschrift is opgenomen in de beheervisie. Daarmee wordt de suggestie
gewekt dat de beheervisie bepalend is terwijl de regel uit de APV bindend is.

Duurzaamheid

Ten aanzien van de handleiding zelf is dit niet aan de orde. Voor wat betreft onderwerpen
binnen specifieke beleidsvelden waar dit speelt, krijgt dit uiteraard de nodige aandacht. Te
denken valt bijvoorbeeld aan afval bij evenementen.

Uitvoering/evaluatie

Voor wat betreft het procesverloop, is een planning opgenomen in voorliggend plan van
aanpak.

Communicatie/ participatie

In Weert zijn veel partijen die zich in de openbare ruimte bewegen. Hierbij kunt u denken
aan bewoners en bezoekers van de gemeente, maar ook aan de ondernemers.
Diverse partijen worden tijdens het ontstaan van deze handleiding gevraagd mee te
denken over de inhoud eryan. Onder andere Centrummanagement Weert, Bewoners
Organisatie Binnenstad, Parkmanagement Weert, Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Weert, WV, Evenementenorganisatoren en Platform Gehandicapten.

Raad informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
M. van den Broeke / R. Blondel / I. Verschuuren
W. Gootzen / H. Wang

Extern

Bijlagen:

Plan van aanpak
Presentatie.
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