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Onderwerp 

 

Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten 

 

Voorstel 

 

1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten vast te stellen. 

2. De zienswijzen betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen APV kenbaar te maken. 

 

 

Inleiding 

 

Met de raadinformatiebijeenkomst en raadsinformatiebrief van 27 augustus en 10 

september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de “Handleiding Bijzondere wetten”. 

Deze handleiding heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte bij o.a. 

evenementen, horeca en een aantal veel voorkomende activiteiten in de openbare ruimte. 

Hierbij hebben wij u geïnformeerd over het proces, de te volgen route en welke 

documenten u op welk moment worden voorgelegd. 

Dit raadsvoorstel komt tegemoet aan de wensen zoals uitgesproken tijdens de 

raadsinformatiebijeenkomst. Het verdere proces is in de raadsinformatiebrief aangegeven. 

 

Beoogd effect/doel 

 

Het vaststellen van nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten. 

 

Argumenten  

 

1.1. Nieuw beleidskader voor de “Handleiding Bijzondere wetten” 

In de vigerende Beheervisie zijn een aantal uitgangspunten benoemd welke voor het 

gebruik van de openbare ruimte gelden. De openbare ruimte van de binnenstad wordt ook 

wel gedefinieerd als ‘een ontmoetingsplaats en een basis voor culturele en economische 

activiteiten, waarvoor “ruimte” moet zijn’. Uitgangspunt van de visie is een garantie voor 

een hoger kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de binnenstad voor de langere 

termijn. Het streefbeeld is een aantrekkelijk binnenstedelijk milieu dat ruimte biedt aan in 

de tijd veranderende activiteiten en welke recht doet aan de cultuurhistorische 

karakteristiek van de binnenstad.  

In het huidige evenementen- en horecabeleid is het kader balans tussen leefbaarheid en 

levendigheid het uitgangspunt.   

  

Voorstel is: 

• De huidige uitgangspunten opnieuw ter discussie voor te leggen aan de raad; 

• De huidige kaders uit te breiden met het overige gebruik (niet zijnde horeca en 

evenementen gerelateerd); 
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• De nieuwe kaders van toepassing laten zijn voor het gebruik van de openbare 

ruimte binnen het gehele grondgebied van Weert. 

 

Met het nieuwe beleidskader 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.  

 

De kaders worden juridisch vertaald in de afzonderlijke artikelen van de Algemene 

Plaatselijke Verordening van Weert welke door de raad wordt vastgesteld. De 

onderliggende nadere regels worden daarna door het college van Burgemeester en 

Wethouders en de Burgemeester vastgesteld. 

 

Daarbij wordt alle informatie zodanig opgesteld dat deze één op één overgenomen kan 

worden op de gemeentelijke website, in een digitaal ontsluitingsportaal (koppeling website 

en portaal). Hierbij is het van belang overtollige tekst en toelichting te beperken tot strikt 

noodzakelijke informatie voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

 

2.1. Inhoudelijke wijzigingen 

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. 

 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen 

   

Tijdens de voorbereidingen om te komen tot de afspraken hebben alle partijen zich 

unaniem uitgesproken over de inzet van een (evenementen) coördinator.  

De functie van (evenementen) coördinator zal als personeelsprioriteit van € 50.000,-- 

meegenomen worden bij de integrale afweging van de personeelsprioriteiten in de 

kadernota 2021 

 

Duurzaamheid 

Op onderwerpen waar dit mogelijk is wordt dit meegenomen. Minimale is inzet op 

preventieve maatregelen. 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Uitvoeringsregels “Passende ruimte voor initiatief” 

In de te maken afspraken met de regels “Passende ruimte voor initiatief” welke het college 

van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester na besluitvorming door de raad 

kan opstellen passen binnen genoemd kader en richten zich op drie thema’s, te weten: 

• Horeca; 

• Evenementen; 

• Overig gebruik van de openbare ruimte. 

 

Evaluatie zal over een jaar plaatsvinden.  
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Communicatie/participatie  

 

Niet van toepassing.  

 

Advies raadscommissie  

 

 

 

 

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). 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-827890  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten vast te stellen. 

2. De zienswijzen betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen APV kenbaar te maken. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart 2020. 

 

 

De griffier, De waarnemend voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
P.J.H. Sijben 

 


