
DUS-WEERT.
Vragen Commissie Middelen & Bestuur 20 februari 2020.

RAADSVOORSTEL NIEUWE KADERS HANDLEIDING BIJZONDERE WETTEN.

RVS + bijlage 1. Vast te stellen nieuwe kaders.
-Nieuw beleidskader:
Voorgesteld wordt om het huidige beleidskader uit te breiden met: Overig gebruik openbare 
ruimte niet zijnde horeca gerelateerd en niet zijnde evenementen gerelateerd en om het nieuw 
vast te stellen beleidskader van toepassing te verklaren voor het gehele grondgebied.
Vragen:
-Wat betekenen deze wijzigingen in de praktijk en zijn er dan nog mogelijkheden voor maatwerk in 
specifieke situaties?
-Wat betekenen deze wijzigingen voor het bestaande horeca- en evenementenbeleid? 

RVS +bijlage 2. Thema's met oplossingsrichtingen.
-Onderscheid commerciële en Ideële evenementen:
Commerciële evenementen worden niet meer financieel of materieel gesteund, kunnen niet meer 
ongelimiteerd plaatsvinden, betalen een hoger tarief aan leges en gaan precario betalen voor het 
gebruik van gemeentegrond.
Vragen:
-Wat zijn de uitgangspunten en criteria om te bepalen of er sprake is van een commerciële of ideële  
activiteit en wie bepaalt dit?
-Zijn er ,voorzover bekend, thans commerciële activiteiten/evenementen die nadeel gaan 
ondervinden van de voorgestelde wijzigingen (precario betalen/hogere leges betalen). 
Bijvoorbeeld: Circussen, Bospop, Fieest oppe merrentj/Rogstaekers, Stichting Wieert Alaaif, 
Braderie...etc...

-Oplaten ballonnen:
In de gemeente Weert is het niet meer toegestaan om ballonnen op te laten. Is het niet meer 
toegestaan om tijdens een evenement (opblaas) ballonnen op te laten. Is het niet meer toegestaan 
om tijdens een evenement (opblaas)ballonnen aan bezoekers uit te reiken. Is het niet meer 
toegestaan om tijdens een evenement zelf (opblaas)ballonnen op te laten. Dit alles vanwege 
schadelijke gevolgen voor het milieu.
Vragen:
-Hoe gaat u deze regeling controleren en handhaven?
-Uit navraag bij Branchevereniging De Groene Ballon blijkt dat er thans 100% afbreekbare latex 
ballonnen in de handel zijn waarbij ook de lintjes 100 procent afbreekbaar zijn. Zijn deze ballonnen 
wel toegestaan?

-Horeca, exploitatievergunning: 
Voorgesteld wordt om een exploitatievergunning verplicht te stellen voor alle horecabedrijven met 
en zonder alcohol verkoop.
Vragen:
-Wat betekent dit voor bestaande bedrijven?
-Komt er een overgangsregeling voor bestaande bedrijven?
-Wat is de geldigheidsduur van deze vergunning?
-Zijn deze vergunnningen persoonsgebonden?



-Terrasvergunning:
Voorgesteld wordt om het terras onderdeel uit te laten maken van de exploitatievergunning.
Vragen:
-Wordt het terras daarmee onderdeel van de horeca-inrichting?
-Welke openingstijden en overige regels gelden dan voor het terras? 

-Evenementencoördinator:
In het RVS wordt voorgesteld om een evenementencoördinator aan te stellen. De lasten 50.000 
euro per jaar zullen als prioriteit worden meegenomen in de kadernota 2021.
Verzoek/Vraag.
-DUS Weert vindt de motivering om nu expliciet te besluiten tot de aanstelling van een  
evenementencoördinator onvoldoende. Voorgesteld wordt om over de aanstelling te besluiten in 
een apart raadsvoorstel.
-Bent u bereid om dit te doen?

-Digitaal ontsluitingsportaal:
Voorgesteld wordt om een digitaal ontsluitingsportaal te implementeren.
Vraag:
-Blijft het mogelijk om fysiek een aanvraag in te dienen?

-Controle en Handhaving:
Vraag: Hoe worden de besluiten ten aanzien van de gewijzigde beleidskaders en de juridische 
vertaling daarvan in de APV geborgd in de uitvoering van het controle- en handhavingsbeleid?

-Minder regels:
Vraag: In hoeverre draagt dit raadsvoorstel bij aan deregulering?

-19 februari 2020
Fractie DUS Weert.


