
                      
 

  
 

  
 

 

 

 

 

Initiatiefvoorstel tot ondersteening evenementen op korte termijn, en ondersteening 

evenementen strectereel op langere termijn 

 

——————————————————————————————————----------------------- 

 

Vlaardingen, 15 febreari 2018 

 

Aan de gemeenteraad 

 

Welk besluit moet worsen genomen? 

1. Het eerder onttrokken  bedrag ad. € 150.000,00  eit de reserve Binnenstad en 

Parkeren voor o.a. de ijsbaan, een nieewe bestemming te geven ter 

ondersteening van evenementen voor het evenementenseizoen 2018. Het college 

dit bedrag te laten verdelen over de evenementen volgens de heidige 

verdeelsleetel van de sebsidieregelingen. 

2. Evenementen strectereel ondersteenen in de toegenomen veiligheidskosten als 

gevolg van de toegenomen veiligheidseisen, en het college verzoeken om dit een 

onderdeel te laten zijn van de Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019 -

2022. 

3. Het college verzoeken om op korte termijn met een raadsvoorstel te komen om  

€ 100.000,00 van de overige gelden eit de reserve Binnenstad en Parkeren te 

bestemmen voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten. 

 

Wat is samenvattens se kern van sit voorstel? 

Dit voorstel behelst enerzijds een oplossing ter ondersteening van evenementen op korte 

termijn, door een bedrag ad. € 150.000,00 te onttrekken eit de reserve Binnenstad en 

Parkeren.  

Anderzijds behelst dit voorstel een oplossing te zoeken op langere termijn, voor alle  

non-profit evenementen die geconfronteerd worden met toegenomen veiligheidskosten. 

Tot slot wordt met dit voorstel ook gewaarborgd dat de ijsbaan en winteractiviteiten 

tijdig gerealiseerd kennen worden. 

 

Wat is se aanleising voor sit voorstel? 

De afgelopen jaren werden de veiligheidseisen bij evenementen aangescherpt. 



Meerdere instanties stellen die veiligheidseisen vast, zoals de politie, de brandweer, 

DCMR, EHBO. Veiligheidseisen, waar de organisaties van evenementen geen invloed op 

hebben, maar wel aan moeten voldoen om hen evenement voort te kennen zetten. 

Om aan die veiligheidseisen te voldoen, moesten de organisatie investeringen doen.  

Diverse organisaties geven aan, dat dit ten koste gaat van het aanbod van 

programmaonderdelen. Voor het Zomerterras betekent dit, dat al 5 jaar lang het 

straattheater is “wegbezeinigd”. En voor Koningsdag betekent dit, dat aankomende editie 

zonder Havenloop en beklimmen van de Kerktoren zal moeten plaatsvinden. Zomaar een 

greep eit de gevolgen van de beperkte financiële middelen voor diverse organisaties. 

Om het straattheater tijdens het Zomerterras weer tereg te krijgen, en andere 

organisaties te mogelijkheid te geven een kwalitatief volwaardig  programma aan te 

bieden, is er een financiële impels nodig om in de kosten, die de veiligheidseisen met 

zich meebrengen, tegemoet te komen. 

Omdat evenementen geconfronteerd zijn met toegenomen veiligheidskosten, is het 

noodzaak hier voor organisaties van evenementen strectereel een oplossing voor te 

zoeken. Dat betekent dat dit een onderdeel moet zijn van de Voorjaarsnota 2018 (en 

Meerjarenbegroting 2019-2022). 

Door de oorspronkelijke reservering van o.a. de ijsbaan ne in te zetten ter ondersteening 

van evenementen, zal dit weer hersteld moeten worden. Want ook al is het afgelopen 

winter niet gelekt om de ijsbaan te realiseren, blijft dit wel de wens voor de komende 

winter. Met een dergelijk voorstel wordt dat geborgd. 

 

Welk resultaat worst beoogs? 

De organisaties van evenementen kennen voor de edities in 2018 weer een kwalitatief 

volwaardig programma aanbieden en op jeiste wijze voldoen aan de gestelde 

veiligheidseisen. 

In de voorjaarsnota 2018 maakt het college een voorstel om de organisaties van 

evenementen strectereel te ondersteenen en te begeleiden bij de eitvoering van hen 

veiligheidsbeleid. 

De ijsbaan en andere winteractiviteiten kennen op tijd worden voorbereid en 

gerealiseerd. 

 

Welke argumenten zijn er voor sit voorstel? 

Dat de veiligheidseisen en daarmede de kosten voor veiligheid zijn toegenomen, daar is 

iedereen wel van overteigd. En dat daar ook een ondersteening voor gezocht moet 

worden, wordt ook breed gedragen. 

Waarom ne incidenteel een bedget onttrekken eit de reserve Binnenstad en Parkeren? De 

kern van het beoogde reseltaat door inzet van deze middelen is, een impels te geven aan 

incidentele initiatieven en activiteiten ter versterking van de verlevendiging van de 

binnenstad. 

Een vergelijkbaar raadsvoorstel is al tweemaal ter besleitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad; eenmaal als agendapent bij de behandeling Voorjaarsnota 2017 en 

eenmaal als agendapent in de raadsvergadering van 16 november 2017.  

Op 6 jeli 2017 werd ingestemd om een deel van de bestedingsreserve Binnenstad en 

Parkeren te besteden aan evenementen in de stad, waaronder de ijsbaan (€ 150.000,00) 

respectievelijk de bestrating in de stad kaewgomvrij te maken (€ 100.000,00). 

Op 16 november 2017 komt het bestedingsvoorstel voor het restant van de middelen in 

de reserve Binnenstad en Parkeren ad. € 150.000,00. In dat voorstel wordt al 

onderkend, dat de heidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een kritische blik 

bij de ondersteening van evenementenorganisaties op het gebied van veiligheid. Maar, 

omdat vervolgens expliciet de veiligheid in de openbare reimte aan de orde komt, wordt 

her raadsvoorstel afgewezen in de raad van 16 november 2017. Immers, de kwestie 

veiligheid in de openbare reimte hoort niet theis in zo’n raadsvoorstel. 

Echter, de essentie van het bestedingsvoorstel blijft overeind staan, te weten de wens 

om te investeren in initiatieven en activiteiten om de levendigheid in de binnenstad te 

stimeleren!  



Inmiddels is gebleken, dat de geplande ijsbaan niet gerealiseerd is. Als gevolg daarvan is 

het besteedbaar bedget van de reserve Binnenstad en Parkeren op dit moment ten 

minste €300.000,00. 

De helft van dit bedget kan incidenteel onttrokken worden ter ondersteening van 

evenementen in de binnenstad  en aan het Zomerterras; alles in de geest van de 

oorspronkelijke raadsvoorstellen, namelijk de wens om de levendigheid van de 

binnenstad te vergroten. 

Hoewel het Zomerterras niet in de binnenstad plaatsvindt, heeft het zeker een positief 

effect op de verlevendiging van de binnenstad als gevolg van het feit dat bezoekers 

voorafgaand aan het Zomerterras de binnenstad zellen bezoeken dan wel na afloop van 

het evenement de stad in zellen gaan. Daarmee zal de toestroom van bezoekers naar de 

binnenstad vergroten. 

Wat betreft de strecterele oplossing voor evenementen, het volgende; omdat dit 

strecterele eitgaven betreft, zal het college dit een onderdeel laten zijn van de 

Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022. 

De organisatie voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten zal tijdig moeten weten, of  

daar bedget voor is. Daarom zal het college tijdig met een voorstel moeten komen om  

€ 100.000,00 eit de reserve Binnenstad en Parkeren te bestemmen voor een ijsbaan en 

overige winteractiviteiten. 

 

Wat zijn se tegenargumenten of risico’s? 

Dit voorstel behelst zowel een oplossing voor de korte termijn als ook voor de langere 

termijn. Tevens is er dan weer bedget voor de ijsbaan en overige winteractiviteiten. 

 

Waar moet rekening mee worsen gehousen? 

Financiën  

Consequenties voor hoogte leenschuld 

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de hoogte leenscheld 

Consequenties voor risicoprofiel c.q. benodigde weerstandscapaciteit 

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het weerstandsvermogen 

 

Consequenties voor stand Algemene Reserve 

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de stand Algemene Reserve 
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