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Onderwerp

Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten vast te stellen.
2. De zienswijze betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen APV kenbaar te maken.
3. Een personele prioriteit op te nemen van € 50.000,00 in de kadernota van 2020 voor de
invulling van de functie (evenementen) coördinator met ingang van 2027.

Inleiding

In de raadsinformatiebijeenkomst van 27 augustus 2019 is de raad geïnformeerd over de
Handleiding Bijzondere wetten. Deze handleiding heeft betrekking op het gebruik van de
openbare ruimte bij onder andere evenementen, horeca en een aantal veelvoorkomende
activiteiten. Tijdens deze bijeenkomst heeft de raad wensen uitgesproken die aanleiding
zijn geweest voor een raadsinformatiebrief van 10 september 2019. Waarin het verdere
proces is aangegeven. Bijgaand raadvoorstel is de eerste stap in het verdere proces.

Beoogd effect/doel

Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten alsmede zienswijzen betreftende de concept
inhoudelijke wijzigingen van de APV.

Argumenten

1.1.
Voor het gebruik van de openbare ruimte zijn in het verleden diverse beleidsstukken,
documenten en regels opgesteld. De Beheervisie, het Horeca- en Evenementenbeleid en
de APV zorgden er feitelijk voor dat er sprake was van een ondoorzichtig en moeilijk
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raadpleegbaar geheel dat vraagt om herziening. Daarnaast noodzaken ook
maatschappeliJke ontwikkelingen en wijzigingen in landelijke en provinciale regelingen
uddf Luc.
Met een nieuwe handleiding wordt gekomen tot een overzichtelijke opsomming van regels
en afspraken (uitvoering) die gelden voor het gebruik van de openbare ruimte bij
evenementen, horeca en overig gebruik in de gemeente Weert (i.p.v.enkel de
binnenstad). In feite een handboek met praktische afspraken waarin de door de raad aan
te geven kaders leidend zijn en waarmee inwoners, ondernemers en bezoekers snel en
makkelijk de afspraken die in Weert gelden kunnen benaderen.

2.7.
Tijdens een interactieve sessie met uw raad zijn enkele mogelijke dilemma's aan u
voorgelegd. Uw raad heeft verzocht deze thema's inhoudelijk te willen bespreken. In
bijlage 2 zijn deze thema's opgenomen met daarbij een oplossingsrichting.
De bedenkingen die u hierbij naar voren brengt zullen worden meegenomen bij het
definitieve voorstel tot wijziging APV.

3.1.
Tr¡dens de voorbereidingen om te komen tot de äfspraken hebben alle partlJen zlch
unaniem uitgesproken over de inzet van een (evenementen) coördinator.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen.

Kanttekeningen en risico's

Nict van tocpassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

-t- -a.,.--:-- ^^- -^----^l^Þtl net opslelten van oe Kaoerfìota ¿v¿L ¿at uu oe rfrLegrdre drwegrfrg eeil Pef suilErtr
prioriteit meegenomen worden van € 50.000,00 voor de invulling van de functie
(evenementen) coördinator met ingang van 202L.

Duurzaamheid

Op onderwerpen waar dit mogelijk is wordt dit meegenomen. Minimale inzet zijn
preventieve maatregelen.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van de kaders en wijziging van de APV kunnen het college van
Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester de nadere regels "Passende ruimte
voor initiatief" vaststellen.
Evaluatie vindt plaats na één jaar.

Comm unicatie/ participatie

In de evaluatie van het vigerende beleid zijn er gesprekken geweest met Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Weert, enkele individuele horecaondernemers, Bewoners
Organisatie Binnenstad, BIZ-ondernemers, Centrum Management, diverse
evenementenorganisatoren, Gehandicaptenplatform Weert, Politie, Veiligheidsregio (GHOR

en Brandweer), afdeling Ruimte en afdeling VTH (milieu, vergunningverleners,
stadstoezicht, juristen).
Tijdens deze gesprekken zijn de huidige afspraken met elkaar besproken en zijn wensen
ter verbetering kenbaar gemaakt. Bovendjen is er een motie ingebracht om de
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bevoorrading van de binnenstad te onderzoeken voor meer mogelijkheden. Ook is er een
verzoek ingekomen met de vraag om shows met wilde dieren, met name roofuogels, te
verbieden in onze gemeente. Gelijktijdig is er een verzoek ingekomen om sandwichborden
voor lokale wijkactiviteiten gratis en zonder vergunning mogelijk te maken.
Dit alles is meegewogen in het voorliggend voorstel.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling Ruimte en afdeling VTH (milieu, vergunningverleners, stadstoezicht, juristen)

Extern

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert, enkele individuele horecaondernemers,
Bewoners Organisatie Binnenstad, BIZ-ondernemers, Centrum Management, diverse
evenementenorganisatoren, Gehandicaptenplatform Weert, Politie, Veiligheidsregio (GHOR
en Brandweer).

Bijlagen:

Raadsvoorstel met 5 bijlagen.

Bijlage 1: Vast te stellen nieuwe kaders.
Bijlage 2: Thema's met oplossingsrichtingen.
Bijlage 3: Samenvatting huidig beleid.
Bijlage 4: Samenvatting evaluatiegesprekken.
Bijlage 5: Concept APV (uitdrukkelijk ter illustratie).
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