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BETER OSS

Voor De Gemeenschop

Amendement vr¡jstell¡ng leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning.
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op L0 november 2016,

Constaterende dat:

¡
¡
¡
o
o
o

¡

Oss en haar kernen zich kenmerken door de vele evenementen die er plaatsvinden;
Veelverenigingen en vrijwilligers bij de organisatie daarvan betrokken zijn;
Evenementen een belangrijke bron van inkomsten kunnen zijn voor verenigingen;
De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning vaak extra kosten met zich meebrengen;
ln de Legesverordening Oss 2016 onder artikel 64 een bepaling is opgenomen over het organiseren van
evenementen of markten;
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning
voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
plaatselijke verorde ning (evenementenvergu n n ing), indien het betreft :
a. een niet-belastend en niet-commercieel evenement ,€64,OOi
b. een niet belastend en commercieel evenement, € 128,65;
c. een belastend en niet-commercieel, € I28,65;
d. een belastend en commercieel,€308,22.
De huidige legesopbrengst onder artikel 64 ongeveer € 25.000 per jaar bedraagt;

Overwegende dat:

o

o
¡
o
o
o

De georganiseerde evenementen bijdragen aan de levendigheid van het stadscentrum en de leefbaarheid

in de wijken en dorpen/stadjes;
Evenementen de gemeente Oss aantrekkelijk maken voor haar inwoners en bezoekers;
Evenementen passen in de Visie Vrijetijdseconomie;
Evenementen een stimulans zijn voor de economie;
De toegenomen eisen die er worden gesteld rondom veiligheid extra kosten voor de organisatoren van een
evenement met zich mee kunnen brengen;
Het heffen van een tariefvoor het afgeven van een evenementenvergunning een extra drempel op kan
werpen voor de organisatoren van een evenemenU

Draagt het college op:

o
o

Om bij het voorstel over de Legesverordening bijArtikel 64 het legesbedrag op nihilte stellen.
Deze wijziging mee te nemen bij de behandeling van de belastingvoorstellen in de raadsvergadering van 15
december 2016.

Besluit:
a

De verminderde inkomsten van € 25.000,P

ten laste te laten komen op het saldo van de

rogra m m a beg roti n g 2OL7 -2020.
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