SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Schade bevrijdingspark Uden
Op 27 april is koningsdag gevierd, ook in Uden.
Door slechte weersvooruitzichten is er vergunning verleend aan een organisatie om tenten te plaatsen
voor de feesten in het bevrijdingspark.
Ik heb de dag nadien (28 april) zelf geconstateerd dat het grasveld nogal wat schade ondervonden
heeft van zwaar vrachtverkeer en de andere invloeden van de feesten in het bevrijdingspark.
Zijn tijdens vergunningverlening voorwaarden opgenomen om bij schade aan gemeentelijke
eigendommen deze te verhalen op de organisatie, organisatoren.
Het is een privaat georganiseerd feest geweest.
Private feesten bekostigen over het algemeen zelf, ook eventueel de kosten van de aangebrachte
schade.
Maar is dat hier dan ook de vraag.
Vragen aan het college
1.

Wat brengt de gemeente in rekening voor een vergunningverlening festiviteiten in
bevrijdingspark?

2.

Heeft dit evenement in het kader evenementensubsidie daarvoor een aanvraag ingediend en
een bijdrage ontvangen?

3.

Gaat de gemeente Uden de aangebrachte schade verhalen op de organisatoren?

4.

Bij nee, waarom niet?

5.

Welke kosten zijn er gemoeid met het herstellen van schade?

6.

Wordt dit de algemene houding: toegebrachte schaden door derden aan gemeentelijke
eigendommen niet (meer) te verhalen?

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording

Ondertekening:
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:

29-4-2016

Fractie

:

SP

Naam indiener

:

Wim Somers

(einddatum 30-5-2016)

ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 31-5-2016
1.

Bij vergunningverlening aan verenigingen/stichtingen, conform Legesverordening, niets.
Overige partijen/organisatoren wordt € 105,55 in rekening gebracht.

2.

Nee.

3.

Ja, conform Evenementenbeleid.

4.

N.v.t.

5.

Maximaal € 2.250,00 excl. BTW.

6.

Nee.
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