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Beste mevrouw Van Vliet, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de handhaving door boa’s tijdens een zangoptreden bij Zorgcentrum De Aa in 
Breukelen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Wat was de reden van de boa’s om te handhaven en deze muzikale intermezzo voor de bewoners 
van de Aa niet voort te laten zetten? 
 
Antwoord 1 
Bij het muzikale intermezzo was sprake van een samenkomst die op grond van de vigerende 
noodverordening niet was toegestaan. Daarop is besloten het muzikale intermezzo te laten 
stoppen. Het muzikale intermezzo was bedoeld voor de bewoners van Zorgcentrum De Aa in 
Breukelen. Het trok onbedoeld ook mensen aan uit de directe omgeving. Hierdoor stonden 
ongeveer 75 mensen bij elkaar door vooral toeloop.  
 
Vraag 2 
Was er sprake van groepsvorming? 
 
Antwoord 2 
Op het moment dat de boa’s besloten het muzikale intermezzo te stoppen waren er ongeveer 75 
omstanders aanwezig. Gesteld kan worden dat sprake was van groepsvorming en een 
samenkomst. 
 
Vraag 3 
Hadden de zangers een vergunning nodig? 
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Antwoord 3 
Voor het houden van een optreden met zangers is een evenementenvergunning nodig op grond 
van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zolang dergelijke initiatieven kleinschalig, kortdurend, 
geen publieksaantrekkende werking hebben en gemeld zijn bij de gemeente, kunnen zij 
plaatsvinden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan zijn wij, zeker gelet op de geldende 
maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, genoodzaakt om de initiatiefnemer te 
verzoeken het optreden te beëindigen.  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Marc Zondag 
Programmamanager Programmateam 
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * C.

Tussenvoegsel(s) Van

Achternaam * Vliet

E-mailadres * karinvanvliet69@gmail.com

Fractie * Streekbelangen

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Handhaving door boa’s bij optreden de Aa in Breukelen

Inleiding * Tijdens een optreden van Very Vocaal voor de bewoners van de Aa 
in Breukelen hebben BOA’s het optreden helaas na enige tijd 
stilgelegd. Zij waren vanaf het begin aanwezig en hebben op dat 
moment niet ingegrepen. Streekbelangen zou graag willen weten 
wat de reden was dit muzikale intermezzo voor de bewoners 
halverwege het optreden te laten stoppen. 

Het ging hierbij om het zingen van Oud Hollandse liedjes voor de 
bewoners, die door de Corona lockdown gebonden zijn aan huis en 
geen bezoek kunnen ontvangen. Initiatieven die we als 
Streekbelangen steunen als groepsvorming wordt voorkomen en de 
1,5 m in acht wordt genomen.

Vragen

Vraag 1 * Wat was de reden van de boa’s om te handhaven en deze muzikale 
intermezzo voor de bewoners van de Aa niet voort te laten zetten?



Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde

Datum en tijdstip van verzenden:  di 05-05-2020 15:37

2

Vraag 2 * Was er sprake van groepsvorming?

Vraag 3 * Hadden de zangers een vergunning nodig?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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