
            

Aan  

Het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 18 

6130 AA Sittard 

 

6 februari 2015 

 

Betreft: vragen ex artikel 37 RvO over de organisatie van het scholierencarnaval.  

 

 

Geacht college, 

Met de vastelaovend in aantocht kijkt DNA en met ons vele inwoners van onze stad, uit naar de talrijke 

festiviteiten en activiteiten die onze burgers en  verenigingen gaan organiseren de komende weken.   

Onze gemeente kent op het terrein van het ondersteunen van de vastelaovend een genereus beleid 

en dat moet ook vooral zo blijven. Maar het moet vooral ook het domein van de burgers en 

verenigingen dan wel stichtingen zijn die de organisatie van vastelaovend activiteiten op zich nemen.  

Vanzelfsprekend is er voor de gemeente een randvoorwaardelijke taak weggelegd waar het 

handhaving en openbare orde en veiligheid betreft.  Maar dat is ook onze kerntaak en daar moeten 

we voor staan en onze inzet op plegen.     

In dat kader verbaast het DNA dat de gemeente Sittard-Geleen, zo vernamen we van de griffie, 

vergunningaanvrager is van het traditionele scholierencarnaval op de Markt in Sittard.  

Bovenstaande is voor DNA aanleiding tot het stellen van artikel 37 vragen aan uw college.  

Vraag 1. 

Wat is voor het college de beweegreden geweest  deze activiteit over te nemen van het particuliere 

/ondernemers initiatief en nu zelf als “marktpartij” optreedt? 

Vraag 2.  

Hoe garandeert u dat u -doordat u zowel aanvrager als vergunninghouder bent-  uw rol als 

toezichthouder en handhaver adequaat kunt invullen? 

 

Vraag 3.  

Kosten en risico’s 



a.  Is er voor het scholierencarnaval een begroting opgesteld en welk aandeel neemt de 

gemeente voor zijn rekening en welk aandeel nemen derden voor hun rekening en wie zijn 

deze derden? 

b. Heeft u een risico-inventarisatie gemaakt  en hoe is de afdekking van deze risico’s geregeld? 

c.  Welke extra ambtelijke inzet is er nodig nu uw college vergunninghouder is en hoe wordt dit 

verrekend?  

d.  Bent u bereid, na afloop,  de gemeenteraad inzicht te geven in de kostenafhandeling?  

 

Daarnaast is DNA van mening dat het niet zou moeten kunnen dat een week voordat het 

scholierencarnaval plaatsvindt, de vergunning nog steeds niet  verleend is.  Zeker bij soortgelijke 

evenementen worden aan “normale”  aanvragers heel wat voorwaarden en eisen gesteld.  Ook qua 

termijnen. 

 

Tot slot constateren we dat de gemeenteraad onlangs regels heeft vastgesteld met betrekking tot  

oneerlijke concurrentie ten aanzien van de Wet Markt en Overheid en alcoholgebruik onder 

jongeren.  Hoewel overtuigd van uw inzet ten aanzien van de naleving van deze regels,  komt dit toch 

curieus over ten aanzien van deze specifieke vergunningaanvraag.   

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet,  

 

Fractie DNA,  

 

p/a 
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