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Onderwerp

Overleg Koningsdag en Foodtruckfestival

Geachte leden van de raad en de commissie Algemeen Bestuur,

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari 2019 nam u de motie M2019-03 aan. Met deze motie
verzoekt u het college om in gezamenlijk overleg te treden met alle betrokken ten einde het
foodtruckfestival een andere datum aan te bieden. Op 18 maart vond dit overleg plaats en met deze
brief informeren we u over de uitkomsten.
Foodtruckfestival op Koningsdag
De organisator van het Foodtruckfestival heeft aangegeven vast te houden aan de geplande data van
26 t/m 28 april. Het foodtruckfestival trekt rond volgens een ver van tevoren vastgelegd schema
waarvoor ook alle vergunningen (moeten) worden aangevraagd. Het weekeinde na Koningsdag is o.a. vrij
gehouden vanwege dodenherdenking op 4 mei. Een verschuiving is niet zo maar te organiseren. Wel zal
de organisator rekening houden met de oranjeactiviteiten in de kernen door geen extra activiteiten te
organiseren en pas eind van de middag met (achtergrond)muziek te starten.
Met de kaders van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft het college geen grond om de vergunning
voor het Foodtruckfestival te weigeren. Dit betekent dat er op Koningsdag naast de oranjeactiviteiten in
de kernen, er in het Annie M.G. Schmidtpark ook een Foodtruckfestival plaatsvindt. We waarderen de
inzet van de Oranjeverenigingen en koesteren de oranjeactiviteiten in de verschillende kernen. We zijn
tevens verheugd dat een toenemend aantal ondernemers evenementen in onze gemeente wil
organiseren. Beiden dragen bij aan levendige en bruisende kernen. Het groeiend aantal evenementen
brengt ook aandachtspunten met zich mee. Het is aan de gemeente om hier scherp op te zijn en het
vraagt om heldere en tijdige communicatie richting betrokkenen. Dat is het leermoment: de gemeente
moet de coördinatie van alle verschillende aanvragen en evenementen versterken om potentiële
conflicten tussen evenementen, zoals nu op Koningsdag, te voorkomen.
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Evaluatie
De verenigingen maken zich zorgen over de animo voor hun programmeringen en de bijdragen vanuit
sponsoren. Wij begrijpen dat. Het effect van de gelijktijdige evenementen is nog onbekend. Daarom is
afgesproken dat we de koningsdagactiviteiten samen met de Oranjeverenigingen evalueren. Bij deze
evaluatie nemen we ook de actualisatie van de subsidieregeling mee, zoals afgesproken bij de
vaststelling/verhoging van de subsidie in 2016.
Hierbij kijken we samen met de verenigingen of de bijdragen nog in overeenstemming zijn met de
geleverde inspanningen. Indien de evaluatie daartoe aanleiding biedt, bestaat de mogelijkheid om de
verenigingen met terugwerkende kracht te compenseren. Wij informeren u over de uitkomsten van de
evaluatie en eventuele actualisatie van de subsidieregeling.
Wij beschouwen hiermee uitvoering te hebben gegeven aan motie M2019-03.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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