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1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
Het college heeft, conform de bepalingen van de Verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leidschendam-Voorburg 2016, een
onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces rondom de
evenementenvergunningen laten uitvoeren. Middels deze raadsbrief bericht het college
de raad wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, welke aanbevelingen worden gedaan
en hoe het college gevolg zal gaan geven aan de aanbevelingen.
2. Korte inhoudelijke toelichting
De gemeente geeft jaarlijks een aantal evenementenvergunningen af. Het college
ontving in 2018 een aantal signalen, die het beeld gaven dat zowel bij het verlenen van
als bij het toezicht en de handhaving op evenementenvergunningen een aantal zaken
stroef was verlopen.
Vanuit deze achtergrond heeft het college laten onderzoeken op welke onderdelen van
het traject verbeteringen mogelijk zijn, waardoor het proces voor zowel de aanvragers
als de ambtelijke organisatie (en haar externe adviseurs) effectiever en efficiënter kan
verlopen.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg het proces
rondom de evenementen goed op orde heeft. Organisatoren, die daar recht op hebben,
krijgen een evenementenvergunning, waarop ook toezicht en handhaving plaatsvindt.
De gemeente heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het proces, onder
meer door het in het leven roepen van een evenementenoverleg waarin naast
verschillende disciplines van binnen de gemeente ook de hulpdiensten zitting hebben.
Een belangrijke bevinding was dat het de gemeente de afgelopen jaren niet altijd lukte
om de vergunning binnen de daarvoor geldende termijnen af te geven. Dit vindt vaak
zijn oorzaak in het niet volledig zijn van de door de organisator ingediende aanvraag. In
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die gevallen wordt dan aanvullende informatie gevraagd. Die informatie is niet altijd
direct voor handen, waardoor een traject vertraagt. De in het rapport opgenomen
aanbevelingen om de werkprocessen scherper vast te leggen en het proces van de
vergunningverlening aan te scherpen, zijn inmiddels al ten dele overgenomen. Dit heeft
al tot successen geleid in de vorm van minder overschrijdingen van termijnen.
Daarnaast wordt in het rapport aanbevolen de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) te actualiseren en daarbij te kijken of de regeldruk verminderd kan worden. In
aanvulling daarop is ook geadviseerd het uitvoeringsplan evenementen, het onderdeel
“evenementen” op de website van de gemeente en het aanvraagformulier plus
bijbehorende formats kritisch te beschouwen. Door een gerichtere uitvraag van
informatie bij organisatoren is mogelijk een efficiencyresultaat te behalen. Begin 2019 is
hier binnen de organisatie al een aanvang mee gemaakt.
burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. drs. M.R. Gorsse
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