Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedures
Hoe meld ik mij aan voor een plek op het BC-evenementenoverzicht? En hoe vraag ik financiële
ondersteuning door Rotterdam Festivals aan?

Evenementen: A, B EN/OF C
Evenementen (in de buitenruimte) met een redelijke tot grote impact op de omgeving worden B en/of Cevenementen genoemd. Deze vereisen een aanmelding voor een plek op het BC-evenementenoverzicht
die je uiteindelijk nodig hebt om een vergunning aan te kunnen vragen. Met het voltooien van een aanvraag
voor financiële ondersteuning door Rotterdam Festivals is een plan meteen aangemeld voor het
evenementenoverzicht. Onze aanmeld- en aanvraagprocedure is niet verplicht voor A-evenementen.
Aanmeld -en aanvraagprocedure
Wij onderscheiden een aanmeld- en een aanvraagprocedure. Via onze aanmeldprocedure kan een
evenement in aanmerking komen voor een plek op het evenementenoverzicht, en daarmee ook voor een
evenementenvergunning. De aanvraagprocedure is er voor organisatoren die naast een plek op de
kalender aanspraak willen maken op financiële ondersteuning door Rotterdam Festivals. Let op, indien je
een aanvraag indient voor financiële ondersteuning, dan is aanmelden voor een plek op het
evenementenoverzicht niet meer nodig!
Aanvraagprocedure
Aanvragen moeten uiterlijk 1 september voorafgaande aan het jaar van uitvoering bij Rotterdam Festivals
binnen zijn. Alle ingediende plannen worden op onze criteria getoetst, per plan én als onderdeel van het
totale evenementenoverzicht.
1.

Met een risicoscan per plan bepaalt directie Veiligheid van gemeente Rotterdam in welke
vergunningencategorie het evenement valt. Samen met Rotterdam Festivals en de gemeentelijke
diensten beoordeelt directie Veiligheid ook de praktische consequenties van een plan.

2.

Op basis hiervan adviseert Rotterdam Festivals het College van B&W over het BCevenementenoverzicht voor het aankomende jaar. En de directie van Rotterdam Festivals over een
mogelijke financiële bijdrage voor jouw evenement.

3.

Het College van B&W stelt op basis van dit advies uiterlijk in de derde week van november het
evenementenoverzicht vast. Het bestuur van Rotterdam Festivals stelt de financiële bijdrage en
eventueel aanvullende voorwaarden vast. Organisatoren die een financiële aanvraag hebben
ingediend worden door Rotterdam Festivals bericht over zowel het besluit voor een plek op de
evenementenkalender als over de door Rotterdam Festivals verleende financiële bijdrage.

4.

Vervolgens moeten de organisatoren waarvan het B&C-evenement een plek op het overzicht heeft
gekregen uiterlijk 15 december bij directie Veiligheid een vergunningaanvraag indienen. Zij ontvangen
dan een ontvangstbevestiging met daarin een spoorboekje voor het verdere vergunningentraject. Deze
procedure is onder voorbehoud dat er conform de op dat moment geldende regelgeving vergunningen
afgegeven mogen worden in verband met eventuele coronamaatregelen.

Beroep aantekenen
Indien je het oneens bent met de beslissingen die zijn genomen door het bestuur van Rotterdam Festivals
rondom het al dan niet toekennen van een financiële bijdrage, dan kun je beroep aantekenen bij een
onafhankelijke beroepscommissie.

Beroepsprocedure
Als je het niet eens bent met de beslissing die is genomen door het bestuur van stichting Rotterdam
Festivals kun je beroep aantekenen. Je dient hiervoor een beroepschrift in te dienen. Het beroepschrift is
een brief waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van de stichting
Rotterdam Festivals. In deze brief moet je ook aangeven wat naar jouw mening de beslissing op beroep
zou moeten zijn. Je moet jouw beroepschrift sturen naar de stichting Rotterdam Festivals,
directie@rotterdamfestivals.nl t.a.v. de raad van toezicht. Bij jouw beroepschrift kun je eventuele relevante
stukken meesturen.
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Binnen zes weken een beroepschrift indienen
Een beroep moet binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing over de aanvraag in het
bezit van de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Festivals zijn. Is het beroepschrift niet binnen zes
weken in haar bezit, dan verspeel je in principe je recht om beroep aan te tekenen. Het is raadzaam om
een beroepschrift aangetekend te versturen. Je kunt dan aantonen dat je het beroepschrift op tijd hebt
verzonden.
Je hebt meer tijd nodig
De termijn voor het instellen van beroep is zes weken. Het kan zijn dat je denkt meer tijd nodig te hebben,
bijvoorbeeld omdat je eerst advies wilt inwinnen. Om jouw recht op beroep niet te verspelen, kun je binnen
zes weken een brief sturen aan de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Festivals, waarin je
meedeelt dat je beroep wilt aantekenen. Je schrijft waarom je het niet eens bent met de beslissing van het
bestuur van de stichting Rotterdam Festivals en waarom je meer tijd nodig hebt voor jouw beroepschrift.
Hoe verloopt de beroepsprocedure
Na het verlopen van de termijn waarin beroep kan worden ingesteld, word je binnen zes weken op de
hoogte gesteld van de samenstelling van de beroepscommissie, haar taken en bevoegdheden en haar
werkwijze. Je krijgt kopieën toegestuurd van de stukken die de beroepscommissie ter voorbereiding van de
behandeling van jouw beroep van de stichting Rotterdam Festivals toegestuurd heeft gekregen. Indien je
dit wenselijk acht kun je andere stukken ter aanvulling hierop toesturen aan de beroepscommissie met het
verzoek deze toe te voegen aan de stukken. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting met de
beroepscommissie.
Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting krijg je de mogelijkheid uw beroepschrift toe te lichten. De vertegenwoordiger van
stichting Rotterdam Festivals kan daarop reageren, waarna nog over en weer kan worden gereageerd. De
commissieleden kunnen vragen stellen. Behandeling van een zaak duurt 20-25 minuten.
Beroepscommissie
De beroepscommissie, die jaarlijks wordt ingesteld, bereidt de beslissing op de beroepschriften voor door
kennis te nemen van alle stukken, inclusief het beroepschrift, te horen en een advies op te stellen voor de
raad van toezicht van stichting Rotterdam Festivals.
De beroepscommissie en ook de raad van toezicht toetsten vooral de zorgvuldigheid waarmee jouw plan is
behandeld, de wijze waarop het besluit van het bestuur is onderbouwd en verwoord. De inhoud wordt niet
integraal heroverwogen maar slechts marginaal beoordeeld.
Bekendmaking uiteindelijk besluit
Het uiteindelijke besluit op jouw beroep word je bekendgemaakt door middel van een brief, waarin wordt
verwezen naar de inhoud van het advies van de beroepscommissie aan de raad van toezicht van stichting
Rotterdam Festivals. Het advies van de beroepscommissie wordt niet van tevoren toegezonden maar
gelijktijdig met het besluit van de raad van toezicht van stichting Rotterdam Festivals.
Beslissing binnen tien weken
De raad van toezicht van Rotterdam Festivals beslist in het algemeen binnen tien weken na het verlopen
van de termijn waarbinnen beroep ingesteld kan worden (inclusief hoorzitting en adviesberoepscommissie).
Dit kan echter met vier weken worden uitgesteld. Als het langer dan tien weken duurt voordat men een
beslissing in zake jouw beroep neemt, krijg je daarover bericht.

Rotterdam Festivals
Postbus 21362
3001 AJ Rotterdam

directie@rotterdamfestivals.nl
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