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ONDERWERP
Vervolg evenementen nota

Geachte raad,
Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 10 januari jl. heeft de burgemeester, naar
aanleiding van de opmerkingen van de fracties bij de bespreking van het agendapunt evenemen
tenkalender 2019, toegezegd zich nader te beraden over de beleidslijn rondom activiteiten in
het kader van Koningsdag/Bevrijdingsdag en de feestweken.
De burgemeester heeft ten aanzien hiervan ook contact opgenomen met de organisaties die hun
zorgen hebben geuít over de evenementenkalender.
Met de Oranjecomités van Kwintsheul en De Lier en de organisatie van Rondje Poeldijk zijn in
middels constructieve overleggen gevoerd. Met de BIZ Naaldwijk zal volgende week een gesprek
plaatsvinden.
Tijdens de bespreking in de commissie Bestuur heeft de burgemeester al aangeven de aanvragen
voor de activiteiten in het kader van Koningsdag/Bevrijdingsdag en de feestweken voor 2019 te
willen bezien vanuit de gehanteerde beleidslijn van 2018.
Met de eerder genoemde comités en organisatie is besproken de gehanteerde beleidslijn van
2018 ook in 2019 en de járen daarna te hanteren. De betreffende comités en organisatie hebben
aangegeven dat dit voor hen uitstekend werkbaar is en zeer tevreden te zijn met een dergelijke
insteek.
Het komt er dus op neer dat voor zowel de activiteiten rondom Koningsdag I Bevrijdingsdag als
voor de feestweken de praktijk van 2018 ook in 2019 geldt en dat dit tevens de beleidslijn voor de
járen na 2019 blijft.
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De evenementenkalender 2019 wordt overeenkomstig deze insteek aangepast.
Uw raad ontvangt op korte termijn een voorstel voor de evenementennota in aangepaste vorm,
conform de beschreven beleidslijn alsmede een reactie op de overige op- en aanmerkingen die de
verschillende raadsfracties begin januari hebben aangeleverd. Het college zal aangeven of en hoe
deze worden verwerkt in de aangepaste evenementennota.
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Vanzelfsprekend zal uw raad in de commissie Bestuur en de raadsvergadering zich kunnen uit
spreken over en besluiten op deze aangepaste evenementennota.
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