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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de raadscommissievergadering van de commissie Burger & Bestuur d.d. 22 november jl. is toegezegd dat de Raad
met spoed zal worden geïnformeerd over het proces rondom de doorontwikkeling Meeting & Events (M&E). Middels deze
brief informeren wij u over de stand van zaken.
De doorontwikkeling van Meetings & Events kent twee sporen:
1. De doorontwikkeling van de niet- commerciële activiteiten: de activiteiten die M&E verricht voor de eigen
gemeentelijke organisatie;
2. De doorontwikkeling van de commerciële activiteiten.
Ad 1: Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om de taken die M&E uitvoert ten behoeve van de eigen
gemeentelijke organisatie, over te hevelen naar passende afdelingen binnen de gemeente.
Dit onderdeel kent een langere doorlooptijd dan gedacht, vanwege de aanvullende vragen die gesteld zijn door de OR.
Wanneer er een oplossing gevonden kan worden voor de knelpunten zal de OR opnieuw om advies gevraagd worden.
Zodra wordt ingestemd met de voorgestelde oplossingen en het college een definitief besluit kan nemen, kan de afdeling
Informatieve Diensten de overgehevelde taken van M&E binnen 3 maanden inbedden.
Ad 2: Het college heeft de vraag gesteld om een visie te formuleren op de mogelijke functies van de gebouwen Het
Markiezenhof, De Maagd, het Oude Stadhuis en de Gertrudiskerk. Deze functies dienen verwerkt te worden in
scenariovorm. CKB De Maagd, Het Markiezenhof, M&E en de afdeling Economie, Cultuur & Educatie werken momenteel
aan beantwoording van deze vraag. Uitgangspunt is dat de commerciële activiteiten de culturele functie ondersteunen.
Naar verwachting zal hierover rond de zomer meer duidelijkheid gegeven kunnen worden.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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