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Advies 122 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over de concept nota Evenementenbeleid  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

De gemeenteraad heeft de concept evenementennota vrijgegeven voor inspraak. 

De GAB wil graag advies uitbrengen over deze nota. 

 

Het is vanzelfsprekend dat ook mensen met een beperking willen genieten van de evenementen die in 

Gouda georganiseerd worden. Helaas is dat niet altijd mogelijk, omdat soms de fysieke toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van evenementen te wensen over laat. Zo zijn de plaatsen waar activiteiten plaatsvinden 

niet altijd voor iedereen toegankelijk, zijn er geen voorzieningen voor slechthorenden, of is er geen 

aangepast toilet aanwezig.   

 

Bij de planning of organisatie van een evenement zou rekening gehouden moeten worden met 

toegankelijkheid, zodat dit een vanzelfsprekende eigenschap van een evenement kan zijn. Dit past in 

het kader van het inclusief beleid, het beleid waar het college van burgemeester en wethouders van 

deze gemeente zich voor uitgesproken heeft door middel van het diversiteitbeleid. 

In bijlage 3 van de concept evenementennota worden de doelstellingen van het diversiteitbeleid 

genoemd als tactische doelstellingen waaraan het evenementenbeleid kan bijdragen, namelijk: 

• gelijke kansen en zelfredzaamheid 

• toegankelijkheid van voorzieningen 

• betrokkenheid en participatie 

De GAB vindt deze doelstellingen en de uitwerking daarvan helaas niet terug in de evenementennota. 

 

In dit advies wil de GAB laten zien welke mogelijkheden de gemeente heeft om te bevorderen dat 

evenementen integraal toegankelijk zijn voor elke Goudse burger, en doet hij daartoe een aantal 

concrete aanbevelingen. 

 

 
2.    Reactie op de concept nota Evenementenbeleid 

 

4.2 Tactische doelstellingen en 5.2. financiële middelen 

Op blz. 2 geeft de gemeente aan dat evenementen een belangrijk instrument zijn om doelstellingen op 

het gebied van stadsmarketing of andere beleidsterreinen (zoals sport, cultuur, jeugd, economie, 

integratie of maatschappelijke participatie) of gemeentelijke projecten (zoals het Cultureel- en 

Havenkwartier) te bereiken. 

In paragraaf 4.2 wordt nogmaals gesteld dat de doelstellingen die voortvloeien uit bijvoorbeeld het 

sport-, jeugd-, economisch- en cultuurbeleid, het diversiteitbeleid, de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) of gemeentelijke projecten, zoals het Cultureel- en Havenkwartier, van invloed 

kunnen zijn op het uit te voeren evenementenbeleid. 

De GAB moet helaas vaststellen dat nergens op welke wijze ook het evenementenbeleid kan bijdragen 

aan maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Door het stellen van 

toegankelijkheidseisen aan evenementen kan de gemeente integratie en maatschappelijke participatie 

bevorderen. 
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In paragraaf 4.2 wordt vermeld dat aan het verlenen van subsidie ten behoeve van evenementen aan  

die beleidsterreinen gerelateerde voorwaarden kunnen worden verbonden. Dit kan resulteren in een 

extra evenement of aanpassing van een bestaand evenement. Zulke voorwaarden worden in de 

beschikking aan de Stichting Marketing Gouda (SMG) vastgelegd. 

In paragraag 5.2 wordt vastgesteld dat de gemeente structureel budget beschikbaar stelt ter 

ondersteuning van evenementen. Dit evenementenbudget wordt in de vorm van een subsidie verstrekt. 

De SMG wordt gemandateerd om deze subsidies namens de gemeente te verstrekken. Hiervoor 

maakt de SMG een bestedingsvoorstel, wat ter goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd. 

Evenementenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het 

evenementenbudget. Zij dienen hierover met de SMG afspraken te maken. 

 

De GAB adviseert  toegankelijkheid als voorwaarde te hanteren voor het verlenen van 

subsidies. Evenementenorganisaties kunnen dan in aanmerking komen voor een bijdrage uit 

het evenementenbudget als zij voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. De SMG kan 

hierin een stimulerende rol vervullen. In de bijlagen bij dit advies zijn diverse checklisten voor 

toegankelijkheid van evenementen opgenomen. 

 

Indien een evenementenorganisatie facilitaire zaken rond een evenement wil regelen die de 

toegankelijkheid vergroten, kan dat extra kosten met zich meebrengen. Een voorbeeld is het plaatsen 

van een mobiel toegankelijk toilet.  

 

De GAB adviseert de gemeente deze extra kosten aan de evenementenorganisatie te 

vergoeden, zodat eventuele financiële drempels om specifieke voorzieningen te treffen worden 

weggenomen. 

 

4.3  Operationele doelstellingen 

In deze paragraaf wordt aangegeven dat bij evenementen veel verschillende partijen zijn betrokken, en 

dat de gemeentelijke operationele doelstellingen terugkomen in de afspraken die de gemeente met 

deze partners maakt, om te komen tot een evenementvriendelijk klimaat en veilige evenementen. 

Operationele doelstellingen gaan bijvoorbeeld over het verbeteren van de dienstverlening op het 

gebied van vergunningverlening, inhoudelijke speerpunten in de subsidieverlening of afspraken voor 

het verkrijgen van een vergunning. De verschillende afspraken staan op een actielijst. De afdeling 

Samenleving van de dienst Beleid is verantwoordelijk voor het bijhouden van de voortgang en het 

actualiseren van die actielijst. 

 

De GAB adviseert als operationele doelstelling ook doelstellingen met betrekking tot de 

toegankelijkheid op te nemen en hierover afspraken te maken met de verschillende partijen. De 

voortgang kan bewaakt worden door de afdeling Samenleving van de dienst Beleid. 

 
5.1. Juridische middelen 

Op grond van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Gouda is voor het organiseren 

van een evenement een vergunning nodig. Voor het verkrijgen van een vergunning moet de 

evenementenorganisatie aan diverse voorwaarden voldoen.  De aanvraag voor een vergunning gaat 

ter advies naar een aantal partijen. Dit zijn o.a. politie, brandweer, Cyclus, stadstoezicht, 

marktmeester, beleidsafdeling Samenleving, Stichting Marketing Gouda, milieudienst en de wijkchef. 

De adviseurs krijgen twee weken de tijd om advies uit te brengen. Dit kan een negatief of een positief 

advies zijn, eventueel aangevuld met voorwaarden. Als iedereen positief heeft geadviseerd, wordt de 

vergunning verleend. Het kan ook zijn dat geadviseerd wordt enkele aanpassingen te doen. Die 

aanpassingen dienen eerst gerealiseerd te zijn, alvorens de vergunning wordt verleend.  

 

De GAB adviseert om de toegankelijkheid als voorwaarde te hanteren voor het verlenen van 

vergunningen. In de bijlagen bij dit advies zijn diverse documenten en checklisten van 

toegankelijkheid voor evenementen opgenomen. 
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Voor een deskundige beoordeling van de toegankelijkheid van het evenement is het gewenst 

dat de vergunningaanvraag ter advisering wordt voorgelegd aan Beheer openbare ruimte en 

Bouw- en Woningtoezicht. 

 

De GAB adviseert de gemeente om een toegankelijkheidsdraaiboek cq. handboek te maken 

voor grote, aansprekende evenementen in Gouda.  

In bijlage 3 bij dit advies is de inhoudsopgave en de inleiding van een dergelijk handboek opgenomen 

van de gemeente Amsterdam, opgesteld door het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. In dit handboek 

staan richtlijnen, tips en normen over toegankelijkheid van evenementen. Bij de planning of organisatie 

van een evenement kan met behulp van dit handboek rekening gehouden worden met 

toegankelijkheid, zodat dit een vanzelfsprekende eigenschap van een evenement wordt. Het handboek 

is een hulpmiddel voor de organisatoren van evenementen en de gemeente. Bij het verstrekken van 

de vergunningen voor de betreffende activiteiten wordt aangegeven welke concrete maatregelen 

getroffen dienen te worden. 

 
5.2  Financiële middelen 

Op blz. 7 wordt een aantal criteria genoemd die gebruikt worden om te bepalen of een 

evenementenorganisatie subsidie krijgt voor de organisatie van een evenement. 

Een van de criteria luidt: Draagt het evenement bij aan het vergroten van de sociale samenhang en de 

maatschappelijke participatie van bewoners van Gouda?  

Dit wordt gemeten aan de hand van de publiekssamenstelling (enquêteresultaten). 

 

Een belangrijke voorwaarde voor evenementen, om te kunnen bijdragen aan het vergroten van de 

maatschappelijke participatie, is dat zij toegankelijk zijn voor alle burgers. Zodat er voor niemand 

belemmeringen zijn om aan het evenement deel te nemen. Men kan hierbij denken aan de 

aanwezigheid van toegankelijke toiletten, en opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers. Door middel van 

de in de bijlagen bij dit advies opgenomen checklisten kan heel goed bepaald worden wanneer een 

evenement goed toegankelijk is.  

 

De GAB adviseert bij de uitwerking van dit beoordelingscriterium ook het 

toegankelijkheidcriterium te betrekken. Bij het meten van de maatschappelijk participatie kan 

de gemeente nagaan hoe groot de deelname van mensen met een beperking was. 

 

Ook bij evenementen op wijk- of straatniveau adviseert de GAB de aanvragen te toetsen aan 

het toegankelijkheidscriterium. 

 
5.2.1  Beschikking SMG 

In deze paragraaf constateert de GAB dat de SMG ieder jaar een voorstel doet hoe zij denkt binnen 

het beschikbare budget maximaal bij te dragen aan de gewenste gemeentelijke strategische en 

tactische doelstellingen en te voldoen aan de randvoorwaarden. In de beschikking staat in hoeverre de 

SMG de opdracht krijgt dit voorstel uit te voeren. Aanvullend kunnen daarin specifieke doelstellingen 

voor een bepaald beleidsterrein opgenomen worden. De SMG werkt dit uit door met de relevante 

evenementenorganisaties te bespreken wie wat kan bijdragen aan deze doelstellingen. 

 

De GAB adviseert in de beschikking als specifieke doelstelling op te nemen dat de 

evenementen voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid, zodat niemand uitgesloten 

wordt om aan de evenementen deel te nemen. 

 
6.1. Meten van de effecten van het evenementenbeleid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het meten van de effecten van de inzet van evenementen voor 

het bereiken van bepaalde gemeentelijke doelstellingen.  Van de evenementenorganisaties wordt  

verwacht dat zij kwantitatief en kwalitatief onderzoek doen gedurende het evenement. SMG verzorgt 

dit onderzoek voor de evenementenorganisaties, waarbij gekozen wordt voor één uniforme 

onderzoeksmethodiek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het meten van bezoekersaantallen, 
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bezoekerswaardering, bestedingsniveau, herkomst van bezoekers en eventuele op- of aanmerkingen 

op het evenement. 

 

De GAB adviseert in dit onderzoek mee te nemen de deelname van mensen met een beperking, 
en hun waardering met betrekking tot de toegankelijkheidsmaatregelen die genomen zijn. 

 
 
 

3.     Conclusie 

 

De GAB heeft in dit advies aangegeven hoe de gemeente de toegankelijkheid van evenementen zou 

kunnen bevorderen, gebaseerd op de eigen uitgangspunten van het college van burgemeester en 

wethouders, zoals eerder vastgesteld. 

Ons uitgangspunt is simpel: iedereen moet mee kunnen doen. Het is in deze tijd ondenkbaar dat 

mensen worden buitengesloten, alleen maar omdat zij door hun beperking bepaalde hindernissen niet 

kunnen nemen. De GAB ziet met het oog daarop uitdagende mogelijkheden voor het gemeentebestuur 

van Gouda om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan het gepresenteerde beleid met betrekking 

tot de zo vurig bepleite sociale samenhang in de Goudse samenleving. 

 

De GAB heeft daartoe een aantal aanbevelingen gedaan. Samengevat komen deze op het volgende 

neer: 

- hanteer toegankelijkheid als voorwaarde voor het verlenen van subsidies. 

- vergoed de extra kosten van specifieke voorzieningen aan evenementenorganisaties. 

- neem als operationele doelstelling van het beleid ook doelstellingen met betrekking tot de 

toegankelijkheid op en maak hierover afspraken met de verschillende partijen.  

- maak een toegankelijkheidsdraaiboek cq. handboek voor grote evenementen. 

- hanteer toegankelijkheid als voorwaarde voor het verlenen van vergunningen. 

- neem in de beschikking SMG als specifieke doelstelling op dat de evenementen voldoen aan 

de richtlijnen voor toegankelijkheid. 

- neem in het effectenonderzoek van evenementen mee de deelname van mensen met een 

beperking en hun waardering m.b.t. de toegankelijkheidsmaatregelen die genomen zijn. 

 

Tot slot dringt de GAB er bij u op aan het daarheen te leiden dat het gemeentebestuur en in navolging 

daarvan de organisatoren van de toegestane evenementen de bijgevoegde tips, checklisten en 

Handboek voor toegankelijkheid van evenementen, doelgericht in het voor te stane beleid betrekken, 

daadwerkelijk daarbij hanteren dan wel verplichtend opleggen, opdat de gemeente Gouda de 

toegankelijkheid van mensen met een beperking en hun actieve deelname aan de Goudse 

samenleving serieus en ondubbelzinnig vorm en inhoud geeft, strekkende tot voorbeeld voor alle Zuid-

Hollandse gemeenten.  

  

 

Gouda, april 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Wenkenblad toegankelijkheid evenementen van Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid 

- Checklisten toegankelijkheid evenementen van de gemeente Zoetermeer 

- Inhoudsopgave en inleiding van het Handboek toegankelijkheid van evenementen van de gemeente 

  Amsterdam  


