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1. RMD14-0014

Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In het najaar van 2014 is de gemeente Bergen op Zoom gestart met een onderzoek naar een efficiënte
organisatiestructuur van de kermissen in de gemeente Bergen op Zoom. Dit na bespreking van RMD14-0014 in uw
commissie, d.d. 11 september 2014. Er was voldoende draagvlak aanwezig om tot een verandering te komen in de wijze
waarop we de kermissen organiseren. We zullen hiermee twee kermissen per jaar houden.
Procesaanpak
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zijn diverse partijen betrokken; de kermisexploitanten, omwonenden , Kermisbond
en medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom. De belangen van alle partijen hebben bijgedragen aan de
resultaten van het onderzoek. Kwalitatieve, goed georganiseerde kermissen staan centraal.
Door de kermissen in Bergen op Zoom te privatiseren kan er meer aandacht geschonken worden aan de inhoud en het
aanbod, in plaats van het proces van de organisatie waaraan de gemeente Bergen op Zoom verbonden zit. Dit betekent
dat de organisatie van alle kermissen wordt losgekoppeld van de Gemeentewet en wordt ondergebracht in de APV,
evenementenartikel 2:25. Gevolg hiervan is het vertenen van een vergunning .
Daarnaast werd tijdens het onderzoek inzichtelijk dat de privatisering een bezuiniging oplevert. Het organiseren van de
kermis is niet winstgevend voor de gemeente. Er is toen besloten geschikte partijen voor de organisatie van de
kermissen in de gemeente Bergen op Zoom te vinden d.m.v. een meervoudige onderhandse aanbesteding.
Kermissen Bergen op Zoom
Een nieuwe organisator voor de kermissen van Bergen op Zoom is gevonden d.m.v. een meervoudige onderhandse
aanbesteding. Stichting Behoud Bergse Kermissen zal zorg gaan dragen voor twee kermissen per jaar, in het voorjaar en
najaar.
Deze partij neemt de gehele organisatie van de kermis op zich, waarbij de gemeente blijft faciliteren . De kennis over
kermissen en betrokkenheid bij Bergen op Zoom zorgen voor meer kwaliteit en leefbaarheid tijdens de kermissen. We
blijven namelijk streven naar een eerlijke kwaliteitskermis. Er wordt meer aandacht geschonken aan inhoud en aanbod.
Dit komt ten goede van de kwaliteit van de kermissen, wat een positief effect heeft op de bestedingen bij de exploitanten.
Kermis Halsteren
De kermis in Halsteren wordt vanaf heden georganiseerd door Harmonie Eensgezind uit Halsteren. Hierdoor wordt een
combinatie gevonden met de braderie in Halsteren. De afgelopen jaren werd de kermis ook in Lepelstraat geïntegreerd
bij de braderie, wat als succesvol is ervaren door organisatie en bezoeker. Ook voor Halsteren zal dit een goede
combinatie zijn . Hierdoor verdwijnt de kermis van Landgoed de Beek en gaat naar het centrum van Halsteren.
Kermis Lepelstraat
Zoals eerder benoemd, is de pilot van de kermis gecombineerd met de braderie in Lepelstraat geslaagd. In overleg met
de organisator, Stichting Braderie Lepelstraat, is besloten deze samenwerking voort te zetten.
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Locatie najaarskermis Bergen op Zoom
Plein XIII is geen geschikte en aantrekkelijke locatie voor de najaarskermis. Van de diverse alternatieve locaties, blijkt
Stadspark Kijk in de Pot het meest geschikt te zijn als nieuwe locatie. Zo is de ondergrond van dit terrein geschikt voor
kermissen en er is een goede verbinding met het centrum . Echter zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dit
proces heeft tijd nodig. Er is voor 2015 dan nog de mogelijkheid om de kermis te organiseren op
Plein XIII.
Bovenstaande onderzoeksresultaten zorgen ervoor dat Bergen op Zoom jaarlijks nog twee kermissen kan organiseren.
Daarnaast zal de leefbaarheid in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat groeien door de nieuwe inhoud van de
kermissen.
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Mededeling
De kermissen in de gemeente Bergen op Zoom worden georganiseerd en uitgevoerd op basis van het in 2007
vastgestelde kermisbeleid . Dit beleid is aan actualisatie toe.
Grondslag huidige beleid
Op basis van het huidige beleid kent de gemeente Bergen op Zoom vier kermissen: de Voorjaarskermis in
Bergen op Zoom , de Lepelstraatse kermis, de Halsterse kermis en de Najaarskermis in Bergen op Zoom. Het
beleid is er op gericht om voor het publiek aantrekkelijke en betaalbare kermissen te hebben en de exploitant te
stimuleren in zijn attractie te blijven investeren. Dit laatste doen we door de pachtsom niet leidend te laten zijn in
de toewijzing van de standplaats. Het idee daarachter is dat redelijke pachtsommen ruimte laten om in de
attractie te investeren, wat vervolgens bijdraagt aan de kwaliteit van de kermissen en een redelijke pachtsom
houdt de ritprijzen betaalbaar.
Ontwikkelingen kermissen
De laatste jaren lopen de kermissen in de gemeente terug . De stand van de economie speelt daarin een
belangrijke rol. Maar de veranderende interesse van het publiek wat betreft amusement mag ook niet worden
onderschat. We lijken in een vicieuze cirkel terecht te zijn gekomen: de belangstelling bij het publiek neemt af,
waardoor bij exploitanten de interesse afneemt om in te schrijven voor kermissen. Minder aantrekkelijke
kermissen leiden vervolgens weer tot minder publiek en zo herhaalt de cyclus zich . De terugloop nemen we
waar bij alle kermissen in de gemeente, maar doet zich in het bijzonder voor bij de Halsterse Kermis en de
Najaarskermis in Bergen op Zoom. Bij de kermis in Lepelstraat tekende de terugloop zich al eerder af. Naast de
eerder genoemde argumenten hield deze terugloop verband met het gegeven dat deze kermis samenviel met
het kinderbivak dat jaarlijks in Lepelstraat wordt georganiseerd. Daardoor kon de belangrijkste doelgroep de
kermis niet bezoeken. Bij wijze van proef hebben we de Lepelstraatse kermis gekoppeld aan de braderie in
Lepelstraat. Dit in overleg en overeenstemming met de organisatie van de braderie, de dorpsraad en de
kermisexploitanten. De ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan zijn hoopgevend.
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Middelen
Het vereenvoudigen van de manier waarop we kermissen organiseren heeft naar verwachting een positief
middeleneffect. Dit niet zozeer ten aanzien van de financiële kant van de zaak (omdat we verwachten dat lasten
en baten niet wezenlijk zullen veranderen) maar wel wat betreft personele inzet. Onder de huidige systematiek
worden kermissen georganiseerd en uitgevoerd op basis van een omslachtig en tijdrovend protocol. Door een
andere organisatievorm kunnen we efficiënter werken en meer aandacht besteden aan de inhoudelijke kant van
de kermissen .
Richting
Willen we de kwaliteit van en het aantal kermissen in onze gemeente in stand houden en de middelen
verbonden aan de kermissen beheersen dan zullen maatregelen moeten worden getroffen. De organisatie van
kermissen is onze bevoegdheid op grond van artikel 160, lid 1, onder h, van de gemeentewet. Over de
uitoefening van deze bevoegdheid geven wij u op grond van artikel 169, lid 4, van de gemeentewet vooraf
inlichtingen of stellen wij u in staat uw wensen en bedenkingen ter kennis van ons te brengen. Op grond hiervan
willen wij nu bij u nagaan of bij u voldoende draagvlak aanwezig is om tot verandering te komen in de wijze
waarop we de kermissen organiseren. Daarbij hebben wij de volgende gedachten:
Wij stellen een onderzoek in naar de mogelijkheid om de organisatie en uitvoering onder nader te
bepalen voorwaarden in handen te geven van één of meer kermisexploitanten . Daarbij wordt de
organisatie van alle kermissen wordt losgekoppeld van (artikel 160 van) de gemeentewet en gekoppeld
aan de APV (als evenement). Dit vanuit de gedachte dat, passend binnen het huidige tijdbeeld, een
grotere betrokkenheid van kermisondernemers in de organisatie een positief effect kan hebben op de
samenstelling en kwaliteit van de kermissen en de kosten verbonden aan organisatie en uitvoering
mogelijk beter kunnen worden beheerst. In het onderzoek wordt tevens betrokken of alle kermissen in
de gemeente in stand moeten worden gehouden. Bij enkele kermisexploitanten die actief zijn op de
kermissen in onze gemeente leven ideeën over de manier waarop deze kermissen kunnen worden
georganiseerd. In de aanpak rondom een andere organisatieopzet willen we deze exploitanten
betrekken;
Ten aanzien van de kermis in Halsteren: naar voorbeeld van de koppeling braderie en kermis in
Lepelstraat, onderzoeken of een soortgelijke constructie voor Halsteren binnen bereik ligt;
Eventuele financiële consequenties bij het onderzoek in beeld brengen.
Wij vragen u zich uit te spreken over deze gedachten. Als u daarmee kunt instemmen verwachten wij de
uitkomst van het onderzoek rond maart 2015 met u te kunnen delen, waarbij we dan tevens ons nieuwe
kermisbeleid aan u voorleggen .
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Bijlagen
De volgende bijlagen zijn , als achtergrondinformatie voor deze raadsmededeling , bijgevoegd:
- Artikel 160, lid 1, gemeentewet;
- Artikel 169 gemeentewet.
De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor deze raadsmededeling , ter inzage gelegd:
- huidige kermisbeleid van de gemeente Bergen op Zoom

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,
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