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Wilt u bij beantwoording van
deze brief het briefnummer
vermelden?

Geachte mevrouw Solleveld,
Op 20januari 2018 hebben wij uw vragen over het Zomerterras ontvangen ingevolge artikel 36 van het
‘Reglement van de orde voor de werkwijze van de gemeenteraad en de raadscommissies 2007”. Ons
antwoord op uw vragen vindt u hier onder.
Vraag 1
In de gemeenteraadsvergadering van 16 november 2017 is het raadsvoorstel “bestedingsvoorstel voor
de reserve Binnenstad en Parkeren” verworpen. Reden was o.a. dat in dit voorstel budget was
gereserveerd voor beveiliging van evenementen en dat hoort in de portefeuille ‘veiligheid”. Dat de
noodzaak om evenementen beter te beveiligen aanwezig is, werd wél onderkend; immers evenementen
dienen aan steeds meet veiligheidseisen te voldoen! Zo ook het Zomerterras. Bent u bereid om een
financiële bijdrage te leveren aan de beveiliging van het Zomerterras, zodat de Organisatie van het
Zomerterras de inkomsten beter kan besteden aan de programmering?
Antwoord
Wij zijn niet bereid om een extra financiële bijdrage te leveren aan de beveiliging van het Zomerterras.
Veiligheid is integraal onderdeel van de voor 2018 beschikte subsidie aan het Zomerterras. Subsidie
wordt verleend op de activiteit als zodanig en niet op kostensoort. Wij onderkennen dat
beveiligingskosten bij evenementen in het algemeen zijn toegenomen. De hoogte van de subsidie aan
de stichting voor de organisatie van het Zomerterras is onder andere gebaseerd op de totale begroting
van de activiteit (zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011), waarin ook
de kosten van de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat we dit jaar niet het volledig aangevraagde subsidiebedrag hebben
beschikt. We maken immers elk jaar een integrale afweging op basis van alle aanvragen op het budget
dat beschikbaar is voor evenementen. Ook andere evenementen die een bijdrage leveren aan het
cultuurbeleid, hebben wij van subsidie willen voorzien. De beschikte subsidie is evenwel ook een
financiële bijdrage aan de beveiliging van het Zomerterras. Het beschikte bedrag is even hoog als in
2017 en 2016. In deze jaren was de subsidie voldoende om het evenement te organiseren en de
benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen.
Vraag 2
Bent u bereid om op zeer korte termijn met de organisatie van het Zomerterras en de veiligheidsdriehoek
om de tafel te gaan zitten, en onderling te bespreken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
Zomerterras te behouden, in de vorm die we nu kennen?
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Antwoord
Vanzelfsprekend zijn we bereid om met de Organisatie van het Zomerterras en de veiligheidsdriehoek
naar de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te kijken. De stichting bepleit echter niet om de vereiste
veiligheidsmaatregelen ter discussie te stellen, noch om het festival in huidige vorm te behouden, maar
om een kwalitatief hoger aanbod aan culturele optredens en manifestaties te programmeren, zoals de
Organisatie voor 2012 kon doen.
Vraag 3
Eigenlijk is het best verrassend, dat wij dit nu uit de krant moeten vernemen... Was u hiervan al op de
hoogte? Oftewel, is er wel overleg geweest in de voorgaande periode met de organisatie van het
Zomerterras over genoemde kwestie?
Antwoord
Wij waren niet op de hoogte van het bericht in de krant van 22 januari. Wel waren we op de hoogte van
de inhoud van de brief die de Organisatie van het Zomerterras op 8 januari aan uw raad heeft verzonden.
Wethouder Hoekstra heeft op 8 december overleg gehad met de Organisatie van het evenement. Hier is
de aanvraag en de beschikking voor 2018 besproken, de Organisatie heeft toen ook geïnformeerd naar
de mogelijkheden van extra financiering in 2018. Daarbij zijn de parkeergelden ter sprake gekomen als
mogelijke optie, maar wel met de opmerking dat de raad het beheer heeft over deze reservering.
Vandaar dat de organisatie een verzoek hierover aan uw raad richt en niet aan ons college.
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