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WOERDEN 

Datum: 10 mei 2011 

Agendapunt: 

Indiener: - college van burgemeester en wethouders 
Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester 

Contactpersoon: Carolien van Dam 

Tel.nr.: 428661 E-mailadres: dam.c@woerden.nl 

Onderwerp: Kaderstellende nota - Evenementen met de W-factor 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de Kaderstellende Nota 'Evenementen met de W-factor', die de burgemeester 
nader uitwerkt tot beleidsregels; 

2. tot overheveling van een bedrag vanuit de ABC en samen te voegen met budget 'Volksfeesten en 
Gedenkdagen' ten behoeve van één Evenementenbudget. 

Inleiding: 

In 2009 en 2010 is gewerkt aan de Evenementennota "Samen maken we het nog leuker". 
In november 2010 is de Evenementennota "Samen maken we het nog leuker" niet in de raad 
behandeld omdat een juridisch kader ontbrak. 
In deze notitie stellen wij de kaders voor waarbinnen het juridisch kader verder uitgewerkt wordt. 

Toegezegd is dat het juridisch kader voor de zomer 2011 in de raad terug komt. Dit gebeurt met het 
raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (juni 2011). 

De nota "Evenementen met W-factor" komt in de plaats van de nota "Samen maken we het leuker". 
Een complete nota met een juridische kader, de processen en een classificatiesysteem. 

Bevoegdheid: 

De raad heeft op grond van de gemeentewet de kaderstellende bevoegdheid. 
De burgemeester heeft op grond van de gemeentewet de bevoegdheid de beleidsregels vast te 
stellen. 

Beoogd effect: 

Doel van het nieuwe beleid is: 
• Versterken van de positionering van Woerden als woon-, werk- en recreatiestad 
• Behoud en vernieuwing bestaande evenementen en deze aanvullen met extra (kleinschalige) 

evenementen 
• Betere spreiding van evenementen over het jaar heen en over de verschillende locaties. 
• Een helder juridisch kader qua vergunningverlening 
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Vanuit de inwoners en evenementenorganisatoren is bovendien gevraagd om: 
• helderheid over randvoorwaarden en tijdige informatievoorziening (verwachtingenmanagement); 
• helderheid over (criteria voor) ondersteuning van evenementen; 
• behoefte aan een centraal aanspreekpunt. 

Argumenten: 

Onder Evenementen met de W-factor worden verstaan: 
• Evenementen die passen bij het merk Woerden 
• Evenementen die bijdragen aan de positionering van Woerden 
• Evenementen die de levendigheid van Woerden vergroten 
• Evenementen die aanvaardbare hinder veroorzaken 
• Evenementen die voldoen aan de gestelde voorwaarden 

De eerste 3 punten zijn terug te vinden in de Evenementennota 'Samen maken we het leuk'. 
De laatste 2 punten zijn terug te vinden in de Kadernota 'Evenementen met de W-factor' 

Kanttekeningen: N.V.T. 

Financiën: 

De ABC subsidieregeling is ingetrokken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 27.382 uit deze 
ingetrokken regeling over te hevelen en deze met het budget 'Volksfeesten en gedenkdagen' om te 
vormen tot een budget voor evenementen. 

Uitvoering: 

Planning: 
1. uitwerking kaders juni-juli 
2. collegebesluit om ter inzage te leggen 
3. ter inzage leggen concept augustus (6 weken) 
4. zienswijze rapportage en besluitvorming college november 
5. beleid in werking voor evenementen in 2012 januari 2012 
6. evaluatie beleid via netwerkbijeenkomsten evenementen. 2012 

Communicatie: 

De beleidsregels worden na de zomervakantie ter inzage gelegd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 
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Bij lagen: 

• Kaderstellende Nota 'Evenementen met de W-factor' 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de loco-burggrpeester 

W. Wierin^a M.J. Schreurs 

Dtekst-dam 


