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Geachte heer Van de Wal,
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 Koningsdag.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Hoe zouden geschetste problemen rondom vergunningverlening en evenementen in de toekomst
kunnen worden voorkomen?
Antwoord 1
De vergunninghouder heeft een grote rol in de communicatie naar de omgeving en is
verantwoordelijk voor een goede en tijdig communicatie. Vergunninghouders zullen hier extra op
gewezen worden om zo problemen in de toekomst te voorkomen.
Vraag 2
Bent u bereid op kort termijn in overleg te treden met het bestuur van het BIZ Maarssen om
herhaling te voorkomen en afspraken te maken betreffende de communicatie richting bestuur BIZ
Maarssen, overige winkeliers en bewoners?
Antwoord 2
Inmiddels is op ambtelijk niveau overleg geweest met het bestuur BIZ Maarssen. In het regulier
overleg tussen gemeente (bedrijfscontactfunctionaris) en BIZ worden evenementen al besproken.
Voorafgaand aan deze overleggen zal een overzicht van evenementen in het betreffende gebied
toegestuurd worden.

Antwoord 3
De beschikbare instrumenten zijn op dit moment voldoende.
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Vraag 3
Kan de gemeenteraad een rol spelen door nadere instrumenten te verschaffen aan de
portefeuillehouder Veiligheid waardoor de portefeuillehouder beter in staat is een en ander te
managen?
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Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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René Jansen
Programmamanager Veiligheid

