
 

 

 

Bezuinigingsoptie 5 

 

  Memo 

   

   
Onderwerp voorstel 

Evenementenadvisering -en coördinatie stoppen 

 

Voorstel heeft betrekking op (sector / afdeling) 

Sector Crisisbeheersing 

 

Beschrijving van het voorstel 

Vanuit de GHOR, de multi-samenwerking en vanuit de brandweer worden gemeenten (en 

initiatiefnemers) geadviseerd over de veiligheid bij (meestal de grotere) evenementen. We zouden 

kunnen stoppen met deze advisering, aangezien dit niet zo in de wet staat beschreven. 

 

Gevolgen voor taakuitvoering1 

De wet zegt dat de Veiligheidsregio de gemeente adviseert over risico’s. Grote evenementen brengen 

extra risico’s op het gebied van veiligheid met zich mee. Zeker in onze regio, waarin evenementen 

over de gehele regio plaatsvinden zoals de Nijmeegse 4-daagsemarsen, de 4-daagsefeesten, de 

Bloesemtocht, Emporium, Fruitcorso, Paardenmarkt Hedel, Down the Rabbit Hole, Appelpop en vele 

andere grote(re) evenementen, is de afstemming met de hulpdiensten van grote meerwaarde en van 

belang voor de veiligheid tijdens het evenement. Maar de wet zegt niets over de advisering bij 

evenementen. Stoppen met de advisering kan een grote besparing opleveren. Het zal voor de 

gemeenten extra werk betekenen, naast het feit dat ze voor hen nieuwe expertise in huis moeten 

halen. Maar het niveau waarop de afstemming nu gebeurt, zullen ze zeer waarschijnlijk niet zelf 

kunnen organiseren, waardoor er voor inwoners/bezoekers extra risico’s zullen zijn. 

Besparingen formatie: 1,7 fte schaal 9 en 0,6 fte schaal 10 (en buiten crisisbeheersing ook de formatie 

evenementenadvies bij de brandweer en wellicht ook wat op de meldkamer). 

 

Wat zijn de maatschappelijke effecten / waar richt de bestuurlijke afweging zich op2 

Evenementen zullen grotere risico’s met zich meebrengen. Grote evenementen kunnen wellicht niet 

meer veilig plaatsvinden. 

Mogelijke effectuering van dit voorstel zal leiden tot oplopende kosten bij de gemeenten met B/C 

evenementen. 

 
 

  

 
1 Voldoen aan wettelijke eisen, effecten op de langere termijn, effecten binnen de organisatie 
2 Gevolgen voor ketenpartners, gemeenten, inwoners 



 

Financieel effect 

 

 
 

Welke randvoorwaarden gelden voor de realisatie van het voorstel3? 

We zullen vanuit goed werkgeverschap de betreffende medewerkers van een passende regeling 

moeten voorzien. 

 

 
3 Onder andere risico’s bij de uitvoering van het voorstel 

2022 2023 2024 2025

Personeelskosten 181.000       181.000       181.000       181.000       

Inhuur derden -                -                -                -                

Materiële lasten -                -                -                -                

Kapitaallasten -                -                -                -                

Totaal 181.000     181.000     181.000     181.000     


