Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van:

n.v.t.

Ons kenmerk:

133706

Uw kenmerk:

n.v.t.

Contact:

R. van Vliet

Bijlage(n):

n.v.t.

Doorkiesnummer:

06-51133553

E-mailadres:

r.v.vliet@bar-organisatie.nl

Datum:

17-1-2020

Betreft: Evaluatie snelbalie aanvraag evenementenvergunning en meerjarenvergunning

Geachte raadsleden,
INLEIDING
De afgelopen jaren is door de gemeente extra inzet gepleegd om de aanvraag van een
evenementenvergunning te vereenvoudigen. Samen met organisatoren is kritisch gekeken naar de
aanvraagprocedure. Een eerste aanpassing was het implementeren van een ‘snelbalie’ op de website
van de gemeente. Door gebruik te maken van de snelbalie krijgen initiatiefnemers inzicht in het
stappenplan voor de aanvraag van een evenement of het doorgeven van een melding. Naast deze
verbetering was ook de behoefte uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor een
meerjarenvergunning. Voor het pilottraject, opgestart in 2016, zijn drie evenementen geselecteerd
(Wielerronde, Avond 4-daagse en Kerstbomenwandeling. Middels deze raadsinformatiebrief
informeren wij u over de uitkomsten van dit traject en geven wij u een doorkijk naar het vervolg.
KERNBOODSCHAP

Uitkomst van deze pilot is dat voor zowel de deelnemende organisaties als voor de gemeente weinig
voordeel is gehaald uit het verstrekken van een vergunning voor meerdere jaren. Gezamenlijk is
besloten om hier geen vervolg aan te geven.
TOELICHTING
Op 12 november 2019 is het pilottraject m.b.t. de meerjarenvergunning geëvalueerd. De drie
betrokken organisaties hebben tijdens dit gesprek aangegeven dat het werken met een
meerjarenvergunning niet wenselijk is. Wel is er de behoefte om kritisch te blijven op een zo efficiënt
mogelijk evenementenproces. Het doorlopen van een vergunningsaanvraag elk jaar is van belang
gebleken om alle aspecten voor het organiseren van een evenement scherp en actueel te houden. Er
is geconstateerd dat er jaarlijks sprake is van wijzigingen. Dit wordt deels veroorzaakt door de
organisatie die iets nieuws wilt toevoegen aan het evenement of deels aan factoren zoals slecht weer
en/of weinig vrijwilligers. Aspecten die van groot belang kunnen zijn bij het aanvragen van een
evenementenvergunning. De organisatoren hebben geconcludeerd dat de meerjarenvergunning qua
tijdswinst niet veel heeft opgeleverd.
Daarnaast wordt er vanuit de veiligheidsregio bij elk evenement actuele informatie gevraagd om een
goed advies te kunnen geven. Tijdens de pilot bleek dat door het werken met een
meerjarenvergunning deze informatie niet actueel was wat heeft geleid tot extra inzet gepleegd om
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deze informatie op een andere manier als nog aan te leveren.
Ook de verandering in wetten en regels is lastig te implementeren in een meerjarenvergunning.
Tijdens de evaluatie is er dan ook gezamenlijk geconcludeerd het traject niet voort te zetten, rekening
houdend met de argumenten die hierboven zijn toegelicht.
Naast de pilot met betrekken tot de meerjarenvergunning is ook het aanvraagproces voor het indienen
van een aanvraag voor een evenementenvergunning en de applicatie snelbalie geëvalueerd.
Gebleken is dat de vernieuwde gemeentelijke website inmiddels zelf mogelijkheden biedt om
inwoners/organisatoren beter te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Daarnaast
ondersteunt de huidige applicatie het gebruik van eHerkenning en DigiD bij het doen van een
aanvraag niet, terwijl dit landelijk wel verplicht is. Tot slot sluit de applicatie snelbalie niet aan op het
huidige zaaksysteem binnen de BAR-organisatie, waardoor aanvragen via de snelbalie handmatig
moeten overgezet.
CONSEQUENTIES
De ervaringen die zijn gedeeld worden door de vergunningverleners meegenomen in de
doorontwikkeling en vereenvoudiging van de vergunningsaanvraag.
VERVOLG
Begin 2020 wordt op de gemeentelijke website de wijze waarop een vergunning kan worden
aangevraagd/melding kan worden gedaan aangepast. Er worden nieuwe digitale formulieren ingericht
om eenvoudig een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Daarbij nemen we afscheid van
de applicatie snelbalie.
Voor aanvragers die jaarlijks een aanvraag doen voor een terugkerend evenement wordt een nieuw
aanvraagproces ingericht. Via een verkorte en snelle route kunnen aanvragers van dergelijke
evenementen straks digitaal een aanvraag doen. Daarbij hoeven zij bij de aanvraag minder gegevens
aan te leveren en gebruikt het team vergunningverlening de documenten van vorig jaar als basis.
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