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Besluit van de burgemeester d.d. 7 juni 2016, nr. I16.043502, tot vaststelling
van de Beleidsregels evenementen (eerste wijziging).

De burgemeester van de gemeente Dinkelland:
overwegende dat artikel 2 van de Beleidsregels evenementen kan vervallen vanwege de eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening;
dat het verder gewenst is een overgangsregeling met betrekking tot de eindtijden op te nemen voor
periodiek plaatsvindende evenementen waarvoor in eerdere jaren vergunning is verleend
gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:3, 1:8, 2:24 en 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening;
B E S L U I T:
vast te stellen de
Eerste wijziging van de Beleidsregels evenementen
De Beleidsregels evenementen worden als volgt gewijzigd:
Artikel I
Artikel 2 wordt gelezen:
Artikel 2 (vervallen).
Artikel II
Aan artikel 8 wordt onder vernummering van het bestaande tweede lid tot derde lid een nieuw tweede
lid toegevoegd luidende als volgt:
2. Voor evenementen die periodiek plaatsvinden, die plegen aan te vangen op een zondag tot en met
een donderdag en waarvoor in 2013, 2014 en 2015 vergunning is verleend met een eindtijd na
24.00 uur, geldt dat de eindtijd kan worden vastgesteld op het in 2015 vastgestelde tijdstip, mits
niet later dan 02.00 uur van de daarop volgende dag, waarbij de muziek en drankverstrekking beeindigd moet worden om 01.30 uur.
Artikel III
De toelichting wordt gewijzigd en gelezen als volgt:
Artikel 8 Eindtijden
Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er eindtijden vastgesteld waarop een evenement afgelopen moet zijn. De eindtijd van muziek en drankverstrekking ligt een half uur voor de vastgestelde eindtijd van het evenement. Er geldt een andere eindtijd voor de doordeweekse dagen dan voor de week-
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enden. Er is besloten om enkele feestdagen gelijk te stellen aan een zondag. Het evenement moet
afgelopen zijn op het genoemde tijdstip.
Tevens is er een overgangsrecht voor evenementen die in 2013, 2014 en 2015 zijn vergund en toen
zijn aangevangen op een zondag tot en met donderdag. Indien de organisatoren een vergunning hadden om een evenement te organiseren tot na 24.00 uur, kunnen zij zich beroepen op het overgangsrecht. De eindtijd van de in 2015 verleende vergunning wordt aangehouden. Tenzij de eindtijd ligt na
02.00 uur. De eindtijd van het evenement mag maximaal 02.00 uur zijn. De drankverkoop en de muziek moeten om 01.30 uur beëindigd zijn.
Denekamp, 7 juni 2016
de burgemeester,
I.A. Bakker
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