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UNANIEM AANGENOMEN
E201841085

Heerhugowaard bruist van de evenementen

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018
Constaterende dat:
Afgelopen jaar verschillende evenementen niet doorgegaan zijn en ook toekomstige evenementen
problemen ondervinden bij het organiseren. Dit heeft verschillende oorzaken. De regelgeving, te kort
vrijwilligers, niet weten hoe te organiseren of te kort financiële middelen;
Het leefbaarheidsfonds niet wordt opgebruikt.;
Er binnen onze gemeente verschillende beleidsdocumenten, organisaties en budgetten zijn die
betrekking hebben op het organiseren en uitvoeren van evenementen. Zoals popbeleid,
evenementenbeleid, leefbaarheidsfonds, vrijwilligersbank;
Overwegende dat: de rol die de gemeente hierin kan vervullen een is van regievoerder,
samenwerkingspartner en facilitator;
Het aanvragen ven evenementen al is aangepakt maar dat niet het enige is waar knelpunten in
ondervonden worden;
We ons afvragen of we wel de juiste dingen doen als gemeente in onze beleidsmatige, faciliterende
rol nu zoveel evenementen stagneren;
We de komende twee jaar extra budget beschikbaar stellen voor evenementen.
Spreekt uit:
Dat we ons zorgen maken om het afnemen en dreigen stoppen van evenementen en activiteiten
in Heerhugowaard.
Deze evenementen een onderdeel zijn van onze bruisende stad, die de levendigheid,
gezelligheid, saamhorigheid versterken. En een verrijking zijn voor individuele mens en ook de
totale samenleving.
De gemeente dit moet koesteren en zich moet inzetten om waar mogelijk het zo makkelijk en
aantrekkelijk mogelijk te maken om deze organisaties en vrijwilligers te ondersteunen en
faciliteren;
Het ons van belang lijkt zicht te krijgen op waar knelpunten en kansen liggen door een integraal
onderzoek uit te voeren. Daarbij denken wij aan alle evenementen en activiteiten georganiseerd
door inwoners en gemeente op gebied van sport, kunst en cultuur, muziek en recreatie. En de
huidige regelingen en beleid (evenementenbeleid, popbeleid, aanjaagbudget, leefbaarheidsfonds
etc.).
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Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. Een integraal onderzoek te doen naar kansen en knelpunten, waarbij alle onderdelen die te
maken hebben met het organiseren en uitvoeren van evenementen aan elkaar verbonden
worden;
2. Hierbij vooral de organisaties en vrijwilligers, te betrekken en gebruik te maken van de
denkkracht, kennis en kunde van onze inwoners;
3. Bij de voorjaarsnota 2019 met een actieplan te komen;

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie van de
HOP

SH

CDA
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