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24-uursvraag

Aan: Wethouder Verbraak (evenementenbeleid) en wethouder Lok (vergunningverlening)

Datum: 16 juli 2015

Betreft: Planning activíteiten in dorpen en wijken

In het weekend van 11 en 12 juli jl. vonden gelijktijdig allerlei festÍviteiten plaats in
Heerle, Nispen, Moerstraten en Wouw. (o.a. jaarmarkt/braderie/muziekfeesten) Vorig
jaar ontstond er ook al enÍge commotíe vanwege het elkaar overlappen van gelijksoortige
activiteiten in Roosendaal en Nispen (jaarmarkt/braderie).

Hoewel de organisatoren zeff verantwoordelijk zijn voor de data waarop ze iets plannen
en de gemeente hierbij in feite geen andere rol heeft dan de vergunningverlening, zou
enige coördinatie hierbij mogelijk op zijn plaats zijn. De Roosendaalse Lijst is van mening
dat organisatíes elkaar meer op zouden moeten zoeken om overlappingen van
gelijksoortige evenementen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zou de WV hierbij een
meer sturende rol kunnen en moeten vervullen.

De Roosendaalse Lijst is overigens erg blij met alle levendigheid in de wijken en dorpen
maar is ook van menÍng dat deze activíteiten elkaar niet (onbewust) zouden moeten
beconcurreren. Juist daarom is goede afstemming nodÍg.

Over deze afstemming heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst vragen:

1. Is het Colfege het eens met de stelling van de fractie van de Roosendaalse Lijst
dat er een betere afstemming tussen de activiteiten in de wijken en dorpen zou
moeten plaatsvinden en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

2. Ziet het College hier voor haar een bepaalde (coördinerende en/of sturende) rol
weggelegd, zo ja welke en zo nee, waarom niet?

3. Zou de VW volgens u een wat prominentere rol hÍerin mogen vervullen en zo ja,
welke en hoe zou d¡t dan vormgegeven kunnen worden? (wij verwijzen hierbij
naar het vastgestelde evenementenbeleid en de beschreven rol/taak van de VW
m.b.t. coördineren data evenementen)

4. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website. Is het Co¡lege
bereid een soort van activiteitenplanning/-kalender op deze site te plaatsen, zodat
iedereen Ín één oogopslag kan zien wat er op welke datum te doen is in onze
gemeente?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen, Cor Gabriëls en Eric de Regt



Wü beantwoorden uw vragen als volgt,

Ad 1) Een betere afstemming kan er toe feiden dat er betere synergie tussen evenementen ontstaat
en er minder concurrentíe tussen evenementen optreed.. Een betere afstemming resulteert niet alleen
in meer rendement van het evenementenaanbod, maar is ook van belang voor de verantwoorde inzet
van politie en hulpdiensten, die bij hun inzet ook rekening moeten houden met activiteiten en
evenementen buiten Roosendaal.

Ad 2) Wij zien hier vooral een rol voor de VW-Roosendaalals evenementencoördinator. Voor
de gemeente is vooral een rolweggelegd om de VW beter te positioneren en te faciliteren. De
transitie van de VW naar marketing- en evenementenbureau voor de stad ís reeds in gang gezet.
Burgers, bedrijven, hulpdiensten en organisatoren hebben via de app Hallo Roosendaal en de website
van de VW nu altoegang tot een gedetailleerde evenementenkalender en kunnen dus rekening met
elkaar houden. Wij willen echter naar een proactieve afstemming gericht op een bewuste en
verantwoorde invulling van het evenementenprogranma en een efficiënt werkproces rond de
organisatie van de vele evenementen.

lnmiddels wordt in samenspraak met de VW gewerkt aan een stappenplan dat vorm en uitvoeríng
moet geven aan deze professionalisering van de evenementencoördinatíe. De behoefte om híer
prioriteit aan te geven is ook naar voren gekomen in de sessies die hebben plaatsgevonden in het
kader van het project merkbaar minder regeldruk. De voortgang van dit initiatief zal dan ook in het
kader van dit project worden geregeld.
Als vergunningverlener zal de gemeente overígens in het kader van openbare orde en veiligheid en de
verantwoorde inzet van de hulpdiensten betrokken moeten zijn bij de invulling van de
evenementenkalender.

Ad 3) Zoals ín het vorige antwoord reeds gesteld willen wij de VW beter in positie brengen als
evenementencoördinator en zal via het stappenplan aangegeven worden op welke wijze de VW deze
rol prominenter uit kan voeren. Daarbij zullen ook de verschillende betrokken en belanghebbende
partijen worden ingeschakeld

Ad 4) De beoogde evenementenkalender bestaat zoals gezegd reeds (via de app Hallo Roosendaal
kan een jaar vooruit gekeken worden). Op de gemeentelijke website staat op de homepage aleen
directe link naar de evenementenkalender. Deze kalender is echter meer gericht op de burgers en
minder geschikt voor de afstemming van evenementen, Het maken van een geschikte digitaal
toegankelijke kalender voor organísatoren zal o.i. primair door de evenementencoördinator moeten
worden opgepakt.

Wijhopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd,

Het college van Burgemeester en rSt

Namens deze,

Verbraak

d m zaken Wethouder vergu nn ingen


