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De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 7 november 2017
Overwegende,
Dat de organisatie van grotere activiteiten en evenementen in de gemeente
Coevorden bijdraagt aan de levendigheid en de sociale dynamiek in stad, wijken
en dorpen;
Dat deze activiteiten veelal georganiseerd worden door vrijwilligers(organisaties),
de activiteit als de kroon op het werk gezien wordt en de voorbereiding veel inzet
vraagt van de betrokken organisaties;
Dat een aantal belangwekkende activiteiten bezoekers van buiten trekken en
daarmee een economisch belang dienen;
Dat de 'eigen kracht' van Coevorden zichtbaar is bij dit soort activiteiten en dat
het belangrijk is om inwoners van de gemeente Coevorden te faciliteren bij
hun initiatieven die gericht zijn op leefbaarheid, sport- of cultuurbeleving of die
anderszins een samenbindende rol vervullen.
Dat het aanvragen van een vergunning voor een evenement gepaard gaat met
veel administratieve lastendruk
Dat bij initiatieven administratieve drempels remmend werken en het
enthousiasme tot organiseren weggenomen wordt.

draagt het college op om:
Met organisatoren van grotere activiteiten en evenementen te spreken over
mogelijk belemmerende regelgeving rond het organiseren van evenementen en te
kijken hoe de gemeente haar rol zo kan inrichten dat deze nog meer als
ondersteunend en faciliterend ervaren wordt, zonder dat dit de
verantwoordelijkheid van de lokale overheid bijv. t.a.v. veiligheid aantast;
Het zojuist verschenen rapport van de Nationale Ombudsman aan de partijen voor
te leggen en te spreken over het spanningsveld dat zich mogelijk voordoet tussen
levendigheid en leefbaarheid (overlast) bij het organiseren van evenementen en
de mogelijke oplossingen hiervoor te bespreken.
Dit proces met de partijen in te zetten en aan de gemeenteraad de vorderingen
hiermee in het tweede kwartaal van 2018 terug te koppelen.
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