
afdeling / team nadere toelichting uren uurtarief intern product totale kosten opmerkingen

Team Handhaving 77 € 52,35 € 35,70 € 6.779,85

Brandweer 46 € 87,00 € 4.002,00

Team Verunningen 200 € 48,90 € 35,70 € 16.920,00

Team Uitvoering (oud GA) € 68,50 € 35,70 € 0,00 onbekend

idem € 36,25 € 35,70 € 0,00 onbekend

idem Materiaalkosten € 9.800,00

Politie € 0,00 niet ontvangen

Team Algemeen  250 € 59,90 € 35,70 € 23.900,00

externe adviseur  € 5.000,00

extra kosten huur hekken, extra fietsenstalling, 5 medew beveiliging, catering etc € 3.000,00

Team Planning  30,5 € 60,55 € 35,70 € 2.935,63

Team contractering  € 60,55 € 35,70 € 0,00 zie onder 12,500,-

ambtenaar van dienst  15 € 60,55 € 35,70 € 1.443,75

Allen evaluatie 20 € 55,00 € 35,70 € 1.814,00

Team contractering diverse posten € 25.000,00

kosten n.a.v. schade aan openbare weg € 12.500,00

Totaal € 113.095,23

Soort werkzaamheden: 

afdeling werkzaamheid   

Team uitvoering voorbereiding, inplanning, opneming met organisatie 
  

idem uitrijden hekken en plaatsen, hekken zetten dag 

evenement en later opruimen, veegwerkzaamheden, 

reinigen wc voorzieningen, etc  

Team Facilitarie 

Voorzieningen
basistekening aanleveren

Team programmering advies verkeer, actualiseren bebordingsplan 

afzettingen / parkeerverboden

idem controleren stroomvoorzieningen 

idem advies grijs, gebruik openbare ruimte 

Team Vergunningen zie *

Regionale Milieudienst advies geluid, klachten  

GHOR advies EHBO / volksgezondheid  

Politie advies openbare orde / veiligheid  

Brandweer advies brandveiligheid  

* werkzaamheden team Vergunningen 

zowel voor als tijdens de behandeling van de aanvraag regelmatig contact met de organisator / aanvrager

 Vooroverleg met interne en externe adviseurs

Vooroverleg met organisatie

 Verslaglegging vooroverleggen

Informeren leefomgeving (handhaving, gemeentelijk aannemingsbedrijf, verkeerskundige, etc)

Informeren politie

Informeren brandweer

Informeren management / burgemeester

Informeren Veolia / busomleidingen

Informeren parkeerbeheer, bereikbaarheid parkeergarage, ontheffingen autoluwe gebied

Informeren regionale milieudienst

 Advies opvragen GHOR

Advies opvragen Politie

 Advies opvragen RMD, oa geluid

 Advies opvragen Brandweer

 Advies opvragen verkeer (Harold Devue)

 Advies opvragen mbt gebruik openbare ruimte (grijs)

afstemming alle adviezen

Ontvankelijkheidstoets

Ontvankelijkheidsbrief / voortgangsbrieven / afspraken

Overleg met externe adviseurs / organisatie nav verkregen adviezen

Bijeenkomsten mbt opstellen risicoanalyse

Informatieset voor organisatie aanleveren nav vooroverleg

Basistekening verstrekken aan organisatie

Begeleiden organisatie met bijvoorbeeld aanvraag voor gebruik handboeien (Peter Witte)

Informeren horecaondernemers ivm aanvraag ontheffing artikel 35 D&H wet

Informeren Taxibedrijven ivm taxistandplaats tijdens het evenement

Afhankelijk van het evenement publicatie Roosendaalse bode/website, ivm wegafsluitingen, omleidingen

Opstellen evenementenvergunning

Opstellen geluidontheffing / ontheffing zondagswet / ontheffingen autoluwe gebied / etc

Opstellen ontheffingen artikel 35 drank- en horecawet mbt het evenement

Evaluatie met adviseurs / organisatie

Verslag evaluatie

RR/d.d.20,03,2012

Specificatie van uren die gemiddeld worden besteed aan een groot evenement


