Besluit in de Raad 25 november 2015
Mondelinge vragen BOP over het proces vergunningverlening ijsbaan Winter Village
Bij het proces van vergunningverlening ijsbaan Winter Village zit volgens ons bekende
informatie tussen de aanvraag van de vergunning voor een tijdelijke ijsbaan op het
braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat én de afwijzing van de vergunning ruim vier
maanden. Daarnaast geeft de aanvrager NoName-Events aan, dat men verrast is door de
afwijzing omdat vanuit de gemeente niet tijdig voldoende signalen zijn ontvangen die in die
richting wezen.

De BOP ziet onderstaande vragen graag beantwoord door het college:

1. -

waarom moest er tussen de aanvraag en de afwijzing van de vergunning
meer dan vier maanden zitten?

-

Is er tijdens het proces contact geweest met NoName-Events over de kans
dat de vergunning niet verleend zou kunnen worden en zo ja, wanneer?

-

Is er tijdens het proces door de gemeente gesproken met de omwonende(n)
die vorig jaar bezwaren aanvoerde(n); zo niet, waarom niet en zo ja: bleek uit
dat gesprek/die gesprekken dat deze omwonende(n) onoverkomelijke
bezwaren bleef/bleven houden?

-

Heeft het college steken laten vallen in de communicatie met de
aanvrager van de vergunning?

-

Heeft dit college, gezien eerdere ervaringen, voldoende de vinger aan de pols
gehouden bij de behandeling van de vergunningaanvraag ijsbaan Winter
Village?

2. Het is niet voor het eerst dat er zaken misgaan tijdens het proces van
vergunningaanvragen: recent nog bij de vergunningverlening voor de PlayFountain
op De Brink. Maar ook vrijwilligersorganisaties spraken hun zorgen uit over de
communicatie rond het verstrekken van vergunningen. In de beantwoording van
schriftelijke vragen van het CDA rond de vergunningverlening van de PlayFountain op
de Brink schreef het college afgelopen september: “van mening te zijn dat op
onderdelen van de organisatie een kwaliteitsslag nodig is en een aantal relevante
processen herijkt moet worden. Door de gemeentesecretaris is een verbeterslag
opgestart. In oktober wordt uw raad hierover per raadsinformatiebrief
geïnformeerd.”
-

Hoe komt het dat het college de toezegging aan de raad niet nakomt en de
gemeenteraad genoemde raadsinformatiebrief tot op heden niet heeft
ontvangen?
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