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Constaterende dat: 

- Er voor ieder evenement een ingewikkeld pakket aan vergunningen moet worden 
aangevraagd 
In geval van een jaarlijks terugkerend evenement zelfs ieder jaar opnieuw 

- Dit tijdrovend is, veel geld kost en tot frustratie leidt 
- Het voor organisaties niet te begrijpen is dat deze procedures niet veel 

klantvriendelijker zijn. Formulieren moeten bijvoorbeeld nog handmatig ingevuld 
worden. Vervolgens in gescand en verstuurd worden. 
Het voor vrijwilligers organisaties een kostbare procedure is. 

Overwegende dat: 

In het coalitie document is afgesproken "wij stimuleren en ondersteunen de 
initiatieven van onze inwoners, de ondernemers en de diverse teams die actief zijn in 
het kader van de buurt bestuurt" 

- Albrandswaard jaarlijks terugkerende fantastische evenementen kent 
- Deze evenementen georganiseerd worden door grote groepen vrijwilligers 

bestaande uit burgers, ondernemers en verenigingen 
Het vereenvoudigen van de vergunningenprocedure. Indien de basis van de 
aanvraag niet wijzigt en de stukken in het dossier correct zijn het afgeven van een 
meerjaren-vergunning voor jaarlijks terugkerend evenement aanzienlijk minder 
papierwerk met zich meebrengt en minder tijdrovend zal zijn. 
Een snelle doorloopprocedure en de mogelijkheid een meerjaren vergunning te 
verkrijgen veel klantvriendelijker is naar de organisaties 

- Zowel de gemeente als de organisaties hier veel tijd mee besparen. 

Verzoekt het college: 

• Op korte termijn te komen tot maatregelen voor een vriendelijke, snelle 
vergunningenprocedure, 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 meerjaren vergunningen 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. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fracties, 

EVA, W D , OPA, CDA, CU-SGP, PvdA en NAP 

Aangenomen / verworpen 


