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Aan het college van  

burgemeester en wethouders   

van de gemeente Maassluis  

  

Datum: 24 december 2021 

Ons kenmerk: 202114u  

Betreft: reactie op nota’s evenementen beleid 

  

Geacht college,   

  

De CRM heeft kennisgenomen van uw besluit d.d. 26 oktober 2021 in te stemmen met de drie 

concepten en deze ter inzage te leggen. 

De CRM maakt van de gelegenheid gebruik reactie te geven op de concepten. 

De CRM  is ingenomen met het feit dat er duidelijkheid komt betreffende het beleid, zeker 

door het overzicht met plattegronden en te omschrijven wat daar mogelijk is. Ook is de CRM 

te spreken over het instellen van een flexibel subsidieplafond zodat spontane initiatieven ook 

nog steeds mogelijk blijven. 

Wel plaatst de CRM de volgende opmerkingen. 

In de nota evenementen Maassluis valt op dat de CRM genoemd wordt bij ondersteunende 

partijen (2.2.) samen met de stadsmakelaar cultuur. In de toelichting wordt die rol niet nader 

omschreven.  Graag een nadere omschrijving van die rol aan de hand van artikel 5 uit het 

reglement Culturele Raad Maassluis.  

Ten aanzien van het indienen van aanvragen voor vergunning en/of subsidie verwijst de CRM 

allereerst naar zijn brief van 22 december 2011, met kenmerk 202113u, over de nadere regels 

en de daarin gemaakte opmerkingen en adviezen betreffende onder meer de 

indieningstermijnen en in te dienen stukken. Voor de goede orde is die brief bijgevoegd als 

bijlage. 

Verder merkt de CRM op dat de bepaling om voor 1 september bij de subsidieaanvraag een 

grof plan in te dienen voor het volgende jaar en een complete aanvraag voor 1 december is niet 

uitvoerbaar voor sommige organisaties, die in de laatste 4 maanden van een kalenderjaar   

evenementen uitvoeren en drukdoende zijn met de voorbereidingen. De CRM denkt hierbij aan 

de Furieade en de intocht van Sinterklaas.  

De CRM geeft u in overweging met die organisaties in overleg te gaan over een voor hen 

haalbare indieningsdatum of andere wijze van indienen. 

Ook vraagt de CRM u de mogelijkheid in te bouwen dat er onderbouwd van de geadviseerde 

tijden mag worden afgeweken bij de tijdslimiet van opbouw en afbouw van evenementen. 
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Tenslotte vraagt de CRM uw aandacht voor het toepassen van de verordeningen en van het 

beleid. De verordeningen en de beleidsnota zijn te beschouwen als een meetlat waarlangs de 

aanvragen gelegd worden om te bekijken of een vergunning en subsidie verleend kan worden.  

De CRM zag graag dat bij het toetsen, als blijkt dat strikt genomen de vergunning en/of 

subsidie geweigerd moet worden, met de indiener overlegd wordt om te bekijken of en hoe er 

toch voldaan kan worden aan de eisen of dat er gemotiveerd afgeweken kan worden van de 

eisen zodat een vergunning en/of subsidie toch verleend kan worden.  Dus niet direct afwijzen 

maar proberen maatwerk te leveren door gemotiveerd af te wijken van de regels. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Culturele Raad Maassluis  

  

De voorzitter        de secretaris  

      
M. van Raaij         G. Rikhof   

 

Bijlage: advies d.d. 22 december 2021 


