
MOTIE 6 van 2022
“Evaluatie Evenementenlocatiebeleid”

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, Reglement van Orde een motie 
indienen met als onderwerp ‘Evaluatie Evenementenlocatiebeleid’, in de raadsvergadering van 3 
maart 2022.

De motie luidt als volgt:

De raad constateert dat: 
 In de vastgestelde notitie evenementenlocatiebeleid een frequentie voor het evalueren van 

het beleid is vastgesteld op eenmaal per twee jaar.
 Zich tijdens het participatieproces, voorafgaand aan het vaststellen van dit beleid, weinig 

participanten gemeld hebben.
 Het mogelijk is dat, zowel de beperkingen die opgelegd zijn door de Coronacrisis, als het 

onvoldoende aanwezig zijn van digitale vaardigheden bij inwoners, er toe geleid heeft dat 
niet iedereen die dat wil heeft kunnen deelnemen aan deze participatie.

Overwegende dat: 
 Door het intrekken van de Coronabeperkingen het aannemelijk is dat er in de komende 

periode evenementen in Velsen worden gehouden.
 Dat de ervaringen die door iedereen hier mee worden opgedaan een goede basis kan 

vormen voor een goede feedback.
 Een breed gedragen evenementenlocatiebeleid er toe kan bijdragen dat evenementen voor 

iedereen leuk zijn en leuk blijven.
 Een evaluatie, zonder Coronabeperkingen, meer mogelijkheden biedt voor deelname door 

iedereen.
 Een evaluatie van dit beleid, na een zomer met evenementen, recht doet aan het ophalen 

van inbreng van iedereen en dat daarmee ook een (geactualiseerde) inbreng kan worden 
opgehaald bij die inwoners die zich onvoldoende gehoord hebben gevonden bij het eerder 
genoemde participatietraject. 

Verzoekt het college: 
Om dit jaar, na de komende zomer, wanneer evenementen hebben plaatsgevonden, een eerste 
evaluatie uit te voeren van het evenementenlocatiebeleid.

Toelichting;
Hoewel de gemeente de gebruikelijke wegen heeft bewandeld om mensen aan te sporen om te 
participeren bij het evenementenlocatiebeleid, zijn hier weinig reacties op gekomen vanuit de 
inwoners. Enkele inwoners hebben achteraf aangegeven niet in staat te zijn geweest om aan dit 
participatieproces deel te nemen, terwijl daar wel behoefte aan is. Het is goed mogelijk dat de 
beperkingen door de Coronacrisis hier aan heeft bijgedragen. Zo is door de Coronabeperkingen 
gebruik gemaakt van digitale vormen om in contact te komen met mensen. Niet iedereen heeft hier 
gebruik van kunnen maken. 
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Om nu te kunnen onderzoeken of het vastgestelde beleid in voldoende mate voldoet aan de 
doelstellingen, wordt met deze motie voorgesteld om al na één evenementenseizoen een evaluatie 
uit te voeren. Hierbij er van uitgaande dat de Coronacrisis geen beperkingen oplegt, waardoor 
iedereen die wil ook mee kan doen. Hiermee wordt eenmalig afgeweken van het 
evenementenlocatiebeleid.
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