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Geachte gemeenteraad,
Recent heeft u van het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2016 ontvangen. Gelukkig
bevat de kadernota voor het eerst in zes jaar geen nieuwe bezuinigingen. Het afgelopen jaar is afgesloten
in de plus en de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Dit geeft de mogelijkheid om
kleine verschuivingen binnen de begroting aan te brengen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het
onderwerp handhaving op geluid bij evenementen en horeca.
De handhaving op geluid bij evenementen en horeca vindt zijn basis in het Beleidskader veiligheid en
handhaving 2015‐2018 “Een veilige stad maken we samen!” en wel in het bijzonder in de paragraaf 4.1.7.
Toezicht en Handhaving in de openbare Ruimte (voor de complete tekst van de paragraaf zie de bijlage).
In de praktijk blijkt de handhaving op geluid bij evenementen en horeca vaak te struikelen op het aspect
geld. Geld voor de handhavers zelf en voor het inhuren van meetcapaciteit bij de Omgevingsdienst
Haaglanden. Zie ook de discussie in de gemeenteraad van 17 december 2015 bij de evaluatie van het
Delfts evenementenbeleid. De behoefte aan meer geld voor handhaving is mede het gevolg van het
intrekken van de Horeca Exploitatie Verordening Delft in 2012. Dit heeft er namelijk toe geleid dat de
inspanning van de gemeente voor horeca zich heeft verplaatst van de voorkant van het proces
(vergunningverlening) naar de achterkant van het proces (handhaving).
Ten einde dit probleem op te lossen is het naar onze mening nodig meer geld vrij te maken voor dit
aspect van de handhaving.
Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat in de Programmabegroting 2017‐2020 voldoende geld wordt
vrijgemaakt voor de handhaving op geluid bij evenementen en horeca.
Tevens vragen wij aandacht voor het feit, dat nog steeds niet de registraties van alle Munisense‐
geluidmeters zijn te raadplegen op www.delft.nl/geluid en dat wij twijfels hebben over de gegenereerde
waarden van de meter voor het Stadhuis.
Met vriendelijke groeten, namens de
Belangenvereniging Binnenstad Noord,
Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf,
Belangenvereniging Zuidpoort,

J.T. Gravesteijn, voorzitter
A. Jonquière‐Kamps, voorzitter
D. van Seters, vice‐voorzitter
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