
VRAGEN VAN ROSA OVER DE VERHOGING

VAN DE LEGES OP EVENEMENTEN

Geacht college,

Onlangs bereikten ons uit de evenementenwereld verontrustende berichten. Met

ingang van dit jaar zijn de leges voor evenementen verhoogd. In de kleinste

categorie (A) ging het tarief van €50,75 naar €396,60. Dat is een verhoging van

681%. De categorie B (was €203,00) ging met 290% omhoog naar €793,20 en de

hoogste categorie ging van €1522,50 naar €2038,95, toch ook altijd nog 34%

meer.

Daarnaast kunnen evenementenorganisatoren nog te maken krijgen met de

verplichting tot het aanvragen van een Vergunning licht-alcoholische dranken à

€200 en een verplicht akoestisch onderzoek à € 940. Voor het organiseren van

een specifiek soort ‘evenement’, namelijk een herdenking, rekent Zaanstad nu

€450.

Over deze buitenproportionele bedragen lezen wij in de begroting 2021-2024

slechts het volgende, in een voetnoot onder de tabel ‘Dekkingen volgens model’:

De leges binnen dit hoofdstuk waren niet kostendekkend, dit is aangepast

waarmee de kostendekking 100% procent bedraagt.

1) Hoe is deze tariefsverhoging tot stand gekomen?

2) Op welke berekeningen zijn de nieuwe tarieven gebaseerd?

3) Waarom is ervoor gekozen om de kleinste evenementen relatief 23 keer

zwaarder te belasten dan de grootste?

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de organisator van een

zondagmiddagconcert van de harmonie met 80 bezoekers in een park, waarbij

glaasjes wijn te koop zijn, minimaal €600 aan de gemeente kwijt is. En mocht

het om versterkte popmuziek gaan, dan kost eenzelfde concert zelfs €1540 – nog

voordat er een noot gespeeld is.



4) Ziet u ook in dat dergelijke bedragen vooral voor kleine

vrijwilligersorganisaties onmogelijk zijn op te brengen?

Op pagina 122 van de Begroting 2021-2024 lezen we: Binnen [dit hoofdstuk]

worden vrijwel alle diensten geleverd aan (kleine) ondernemers zoals

horeca-exploitatievergunningen en evenementenvergunningen (buurtfeesten, kleine

braderieën, Koningsdag, muziekfestivals e.d.). Deze vergunningen dragen bij aan

een prettig leef- en vestigingsklimaat in onze stad en de regionale en landelijke

promotie van Zaanstad.

5) Hoe valt deze terechte observatie te rijmen met een verhoging van de leges

op kleine evenementen van 681%?

6) Hoe verantwoordt u de specifieke heffing van €450 op het herdenken van

de gevallenen?

De fractie van ROSA maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen en

voorziet dat het op deze manier ook na de coronapandemie akelig stil zal blijven

op de Zaanse straten en pleinen. Indien u dit met ons eens bent:

7) Hoe kunt u deze verhogingen ongedaan maken of tenminste ernstig

verzachten?

8) Bent u bereid om met de organisatoren van evenementen in contact te

treden om hen te helpen in deze kwestie, zodat er zicht kan blijven op een

enigszins vrolijke zomer dit jaar (indien de ontwikkelingen rond corona dit

toelaten uiteraard)?

9) Realiseert u zich daarbij dat evenementen een lange voorbereidingstijd

vergen, zeker als deze door vrijwilligers worden georganiseerd, zodat snelle

actie in dezen geboden is?

Namens de fractie van ROSA

Hans Kuyper


