Raadsvoorstel
Raadsvergadering van
Agendanummer
Portefeuillehouder
Opsteller
B&W-besluit datum
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

17 september 2019
5
J. Nieuwenhuizen
F. Bons
26 juni 2019
Algemene Verordening Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht
(71)

Gevraagde beslissing(en)
Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane aanpassing van de Algemene
Verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.
Inleiding
Geconstateerd is dat binnen het gebied van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Geestmerambacht de verlening van evenementenvergunningen en het toezicht daarop toe zijn aan
een herziening. De achtergrond bij deze constatering staat beschreven in de bij dit raadsvoorstel
behorende memo. Deze achtergrond wordt door het bestuur van de GR gedeeld en het bestuur is
voornemens de Algemene Verordening (AV) van de GR aan te passen, zodat de verlening van een
evenementenvergunning aan de betreffende gemeente is waarin het evenement plaatsvindt.
Gelijktijdig wordt voorgesteld artikel 4.1 Parkeren voertuigen en wrakken uit de AV te verwijderen. De
gebieden van de GR zijn 24 uur per dag toegankelijk. De leden 1, 2 en 3 van artikel 4.1 zijn daarom
niet meer actueel. Op grond van artikel 5, lid 3 van de GR wordt de raden van de deelnemende
gemeentes, waaronder onze gemeente, in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar
te maken bij de voorgenomen aanpassing van de AV.
Beoogd resultaat
De Algemene Verordening (AV) van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht wordt
zodanig aangepast dat de verlening van een evenementenvergunning aan de betreffende gemeente
is.
Argumenten
1.1. Het bijhouden van alle relevante regelgeving en jurisprudentie rondom evenementen is een
specialistische taak geworden, die door specialisten moet worden uitgevoerd.
De laatste jaren is er veel veranderd bij evenementenvergunningen. De risico’s voor de
gemeenten zijn aanzienlijk als vergunningen zonder gedegen afweging of juiste voorschriften
worden verstrekt of als de toezichthouder een gevaarlijke situatie niet tijdig opmerkt.
1.2.De gemeenten hebben hun afdelingen hierop voorbereid en ingericht
Binnen de gemeente is voldoende formatie beschikbaar die zich op dagelijkse basis bezig houdt
met vergunningverlening. Daarnaast is de snelheid waarmee de vergunningen door de gemeenten
worden verleend aanzienlijk toegenomen.
1.3.De evenementenorganisator krijgt met één bevoegd gezag te maken.
De Drank- en horecavergunning en geluidontheffing loopt altijd via de gemeente. Hierdoor heeft
de organisator bij evenementen tot 500 personen te maken met besluiten en toezichthouders van
zowel de Gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht als de gemeente. Nadat de
evenementenvergunningen in alle gevallen door de gemeente worden afgegeven wordt tijd
bespaard door ‘één loket’ in te schakelen.

1.4.Recreatie Noord-Holland (RNH), de uitvoeringsorganisatie van de GR Geestmerambacht, is
bekend met de werking van de AV Groengebied Amstelland.

Het aanpassen van de AV van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht naar
voorbeeld van de AV Groengebied Amstelland werkt snel en efficiënt zowel voor de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten als voor RNH. De nodige ervaring bij de
uitvoering van de AV op deze basis is bij RNH ook aanwezig.
1.5.De gebieden van de GR Geestmerambacht zijn 24 uur per dag toegankelijk.
De leden 1, 2 en 3 van artikel 4.1. van de AV zijn daarom niet meer actueel en kunnen daarom
uit dit artikel verwijderd worden.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Het voorgestelde raadsbesluit wordt ter kennis gebracht van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Zie onder Communicatie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Memo ‘Aanpassing Algemene Verordening Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Geestmerambacht.

Bijlagen ter informatie
1.
2.
3.
4.
5.

Brief d.d. 29 mei van GR Geestmerambacht aan de raden van de deelnemende gemeentes
Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Bergen;
Concept Algemene verordening GR Geestmerambacht, vastgesteld door het Dagelijkse
Bestuur op 4 april 2019;
Kaart Algemene verordening GR Geestmerambacht;
Wijzigingsblad Algemene Verordening GR Geestmerambacht;
Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
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Algemene Verordening Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juni 2019, nummer 71;

b e s l u i t:

geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane aanpassing van de Algemene
Verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2019.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

