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Betreft: Motie versoepeling aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief wil ik u graag informeren over de uitwerking van de motie versoepeling
aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties.
Motie
In deze motie wordt het volgende verzocht:
● Op korte termijn te komen tot maatregelen voor een vriendelijke, snelle, vergunningprocedure,
zodat het voor de burgers, ondernemers en verenigingen een feest blijft om evenementen in
Albrandswaard te organiseren.
● Er voor te zorgen dat voor het einde van dit jaar aan de raad getoond kan worden dat de
vergunningprocedures per januari 2017 aanzienlijk zijn verkort, vereenvoudigd en er de mogelijk is
om meerjarenvergunningen af te geven.
● Deze versnelde procedures kenbaar gemaakt worden bij initiatiefnemers, zodat zij weten dat zij
bij de organisatie van evenementen in 2017 hier gebruik van kunnen maken.
● De vergunningen voor evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers vanaf 2017 vrij
van leges te maken.
Actieplan
Op basis van de bovengenoemde punten zijn er vier actiepunten geformuleerd:
1. Informeren
- De evenementencoördinatoren nemen een half jaar van tevoren contact op met de aanvragers
die jaarlijks een evenement organiseren, zodat zij op tijd de vergunning indienen en op de hoogte
zijn van de ontwikkelingen.
- Inwoners worden op de hoogte gehouden van de evenementen die in Albrandswaard
plaatsvinden; de evenementenkalender op de website wordt aangepast, óók de evenementen die
in behandeling zijn worden kenbaar gemaakt.
- 1 keer per jaar worden de aanvragers middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de
recente ontwikkelingen.
2. Digitaliseren
- Het invoeren van een snelbalie; de formulieren op de website worden gedigitaliseerd.
3. Pilot
- Het verlenen van een meerjarige vergunning voor een periode van twee jaar. In 2017 vindt een
verkenning plaats en worden een aantal partijen geselecteerd.
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4. Afschaffen leges voor vrijwilligersorganisaties
- Vanaf 2017 hoeven de vrijwilligers geen leges te betalen voor een evenement met een
maatschappelijke doelstelling.
Planning
De eerste twee punten worden in 2016 geïmplementeerd. Onderdeel drie en vier worden in 2016
verder uitgewerkt en in 2017 uitgevoerd.
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