
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Stand van zaken motie ‘Bouwlocaties carnaval’ 

 

Aanleiding 

Op 27 februari 2019 heeft uw gemeenteraad de motie vreemd aan de orde van de dag 

‘Bouwlocaties carnaval’ aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders is verzocht 

met de (overkoepelende) carnavalsverenigingen van Meierijstad te bespreken welke 

ondersteunende rol bij de gemeente past met betrekking tot een tekort aan bouwlocaties voor de 

carnavalsoptocht. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken van de 

uitvoering van deze motie. 

 

Kernboodschap 

De stand van zaken van de uitvoering van de motie is als volgt: 

 

1. Het onderwerp ‘Bouwlocaties carnaval’ is besproken in de jaarlijkse evaluatie met de 

(overkoepelende) carnavalsverenigingen op 26 maart jl. Tijdens deze evaluatie is 

afgesproken dat met de verenigingen een overleg wordt ingepland over een tijdelijke 

bouwlocatie/tijdelijke ontheffingsgrond voor bijvoorbeeld ‘een nishut’. 

2. De (overkoepelende) carnavalsverenigingen van Meierijstad zijn benaderd voor een 

vervolggesprek over bouwlocaties voor de carnaval. Dit gesprek vindt plaats op donderdag 

29 augustus 2019. 

3. Medio juli worden de in Meierijstad gevestigde (voormalige) veehouders schriftelijk 

benaderd met de vraag of deze mogelijkheden zien en bereid zijn een gedeelte van hun 

bedrijf beschikbaar te stellen als bouwlocatie. 

4. Medio juli wordt bij de (overkoepelende) carnavalsverenigingen een inventarisatie 

gehouden van de specifieke wensen met betrekking tot de bouwlocatie.  
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5. Bij de carnavalsverenigingen wordt tevens de behoefte aan een bouwlocatie 

geïnventariseerd. Gebleken is dat een aantal verenigingen inmiddels een bouwlocatie heeft 

gevonden. 

6. De resultaten van de inventarisaties van de bouwlocaties worden nader getoetst op 

juridische mogelijkheden zoals bestemmingsplan, gebruiksvergunning en dergelijke. 

7. Uit inventarisatie blijkt dat de gemeente zelf niet beschikt over geschikte bouwlocaties voor 

carnavalsverenigingen. 

8. De mogelijkheden van financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn 

onderzocht. Het fonds heeft een (nieuwe) subsidieregeling voor immaterieel erfgoed 

(volkscultuur). De regeling is van toepassing op nieuwe projecten in dit kader (geen 

reguliere activiteiten). De (overkoepelende) carnavalsverenigingen worden hierover 

geïnformeerd. 

9. De (overkoepelende) carnavalsverenigingen worden ook gewezen op het 

subsidiespreekuur van de gemeente. Dit spreekuur is ook toegankelijk voor 

maatschappelijke organisaties. Het spreekuur is voor vragen over subsidiemogelijkheden in 

de breedste zin (provinciaal, landelijk, fondsen etc.). 

 

Communicatie 

Betrokken partijen worden rechtstreeks geïnformeerd over mogelijkheden voor en ontwikkelingen 

rondom bouwlocaties. Uw gemeenteraad wordt geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat van 

de bovengenoemde acties. 

 

Participatie 

Participatie vindt plaats middels de (directe) betrokkenheid van de (overkoepelende) 

carnavalsverenigingen en agrariërs. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

De geplande acties worden naar verwachting in september 2019 afgerond. 

 

Bijlage(n) 

 

Ter inzage documenten 

- 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

  

 


