
     

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 6 juni 2019, behandelend het  

raadsbesluit inzake “vaststellen van de APV 2019” (registratienummer 1703845) 

Overwegende dat 

- In het voorliggende besluit in artikel 2.27 voorgesteld wordt de indienings- en beslistermijn 

voor een evenementenvergunning te verlengen (A-evenement van 4 naar 6 weken en een B 

en C evenement van 8 naar 12 weken);  

- Het oprekken van termijnen, volgens beantwoording van vanuit de raad gestelde technische 

vragen is beoogd, om gevolg te geven aan de toezegging van de burgemeester “om te 

bekijken of het mogelijk is ervoor te zorgen dat uiterlijk twee weken van tevoren de 

evenementenvergunning wordt afgegeven”; 

- In artikel 2.27 lid 8 van de concept-verordening de beslistermijn (evenals in de thans 

vigerende APV) gelijk is gesteld aan de indieningstermijn zoals opgenomen in artikel 2.27 lid 

4 onder h. en i. waardoor niet vaststaat dat de vergunning “uiterlijk” twee weken van 

tevoren wordt afgegeven; 

- Niet tot uiting komt dat organisatoren van A-, B- en C-evenementen de voorkeur hebben 

voor een langere afhandelingstermijn dan voor een te verwachten vervroeging van de 

vergunning toekenning; 

- Het oprekken van de indieningstermijnen (vooral voor non-profit organisatie) zelfs 

belemmerend kan werken voor evenementen omdat subsidietoekenningen veelal pas in 

december worden verzonden. 

 

Spreekt als zijn mening uit dat 

- Evenementen-stimulering van groot belang is voor onze stad; 

- Er zoveel mogelijk ruimte dient te blijven voor evenementen die een relatief korte 

voorbereidingstijd hebben en de organisatoren niet de gevolgen wil laten dragen dat de 

gemeente nog niet in staat is de afhandelingstermijn te verkorten; 

 

Besluit: 

- De termijnen die in het onderhavige concept-besluit zijn genoemd in artikel 2.27 lid 4 onder 

h. en in artikel 2.27 lid 8.a. te wijzigen van zes naar vier weken en de termijnen genoemd in 

artikel 2.27 lid 4 onder i. en in artikel 2.27 lid 8.b. te wijzigen van twaalf naar acht weken. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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