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Gedragslijn Facilitering Evenementen Roermond
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in haar
vergadering van 24 augustus 2021.
Uitgangspunten bij faciliteren
Het organiseren van een evenement is geen gemeentelijke taak gemeente.

Definitie commerciële evenementen:
Een evenement dat wordt georganiseerd met het oogmerk de gegenereerde inkomsten aan te
wenden voor het betalen van loon aan de eigen organisatie of andere partijen en voor het behalen van
winst.
De gemeente streeft via allerlei manieren naar een versteviging van sociale cohesie en het leggen van
verbindingen in de maatschappij. Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan deze sociale
cohesie en het maken van verbindingen. Denk hierbij aan volksfeesten die in de wijken worden
georganiseerd of evenementen met een bezoekersaantal tot maximaal 1000 bezoekers. Daar deze
kleine activiteiten/evenementen geen aanspraak maken op subsidie vanuit het evenementenbudget
wordt voorgesteld om deze activiteiten/evenementen wel te ondersteunen bij het faciliteren.
De organisaties van deze activiteiten/evenementen kunnen zich wenden tot het cluster Beheer
Openbare Ruimte en daar een afspraak maken om de benodigde faciliteiten zelf op te halen. Het
uitlenen van de materialen geschiedt op basis van vertrouwen in de verwachting dat de geleende
spullen in dezelfde staat worden geretourneerd. Wanneer spullen niet worden teruggebracht zal aan
de lener een factuur van de uitgeleende materialen worden gestuurd. De gemeente behoudt zich het
recht om te werken met een borgsom.

Welke evenementen worden niet gratis gefaciliteerd
De gemeente zal niet faciliteren “om niet” aan:
• commerciële evenementen (hoe klein ook).
• Gangbare evenementen
• Onderscheidende evenementen
• Beeldbepalende evenementen
Voor speciale evenementen zal, vanwege het bijzondere karakter, na bestuurlijke afstemming
maatwerk worden geleverd.

Commerciële evenementen en evenementen met een bezoekersaantal van 1000 of meer personen
komen niet in aanmerking voor facilitering. Organisaties dienen zelf de facilitering te regelen en uit te
vragen op de markt. Indien zij zich toch tot de gemeente moeten wenden voor bepaalde faciliteiten
ontvangt de organisatie hiervoor een factuur van de gemeente.
Prijsstelling
Ten behoeve van die evenementenorganisatie die facilitering niet om niet kunnen krijgen is een
prijslijst van kracht die jaarlijks wordt geïndexeerd.
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Welke faciliteiten kan de gemeente leveren
o Plaatsen van Niet Parkeren borden en vooraankondigingsborden
o Stroom en water
o Aansluiting toilet op riool
o Verwijderen en terugplaatsen straatmeubilair
o Dranghekken
o Bouwhekken (afgezeild of niet)
o Schrikhekken
o Afvalreiniging
o Afvalcontainers
o Levering vlaggenmasten
o Rijplaten
o Andere materialen gemeente (bijv. sportspullen
Voor het leveren van voornoemde zaken wordt ook personele inzet en inzet materieel
verrekend.
Kerntaak gemeente
De uitvoering van bepaalde hierna genoemde facilitaire taken behoort tot de kerntaken van de
gemeente. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van deze taken.
Het spreekt voor zich dat de gemeente deze taken dus zelf verricht of onder direct toezicht van de
gemeente laat verrichten. Deze taken zijn:
– Plaatsen van NP borden en vooraankondigingsborden;
– Stroom en water;
– Aansluiting toilet op riool;
– Verwijderen en terugplaatsen straatmeubilair.
Pilot facilitering
In 2019 heeft de gemeente in samenspraak met carnavalsorganisaties die in de binnenstad een
evenement organiseren afspraken gemaakt over het plaatsen van verkeersmaatregelen en het
reinigen van de binnenstad.
De reden hiervoor was gelegen in het feit dat in het carnavalsweekeinde 5 grotere
carnavalsevenementen worden georganiseerd waarbij in het verleden elke organisatie de
verkeersmaatregelen en de reiniging zelf organiseerde met door hen ingehuurde externe bedrijven.
Dit leidde ertoe dat :
•
•

de uitvoering van de reiniging niet voldeed aan het gemeentelijk beeldkwaliteit waardoor de
gemeente opdraaide voor de na-reiniging;
de ingestelde verkeersmaatregelen, zoals verkeersborden, soms na afloop van het
evenement bleven staan wat de verkeersveiligheid niet ten goede kwam.

In 2019 heeft de gemeente in samenspraak met alle betrokken evenementenorganisaties, op basis
van een pilot, de regie op deze aspecten naar zich toe getrokken. De gemeente heeft voor de
verkeersmaatregelen één partij aangezocht die voor het gehele weekend de maatregelen heeft
uitgezet. Bij een andere partij is de reiniging van de binnenstad voor dat weekeinde onderhands
uitgezet. Dit heeft geresulteerd dat de verkeersmaatregelen tijdig en adequaat waren aangebracht en
de reiniging conform het geldende beeldbestek was uitgevoerd.
Deze pilot is naar ieders tevredenheid verlopen en alle partijen hebben aangegeven deze
samenwerking te willen voortzetten. De kosten die de gemeente hiervoor heeft gemaakt zijn toen in
mindering gebracht op de subsidiebeschikking. Deze werkwijze zal vanwege de positieve resultaten
worden voortgezet.
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