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Kermissen'

Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Dit voorjaar is de voorgenomen gunning van de opdracht 'exploiteren organisatie Bergse kermissen' bekend gemaakt.
De procedure (met in het bijzonder het voornemen tot gunning aan Stichting Behoud Bergse Kermissen) is reeds onder
de aandacht geweest bij de raadscommissie Burger en Bestuur d.d. 9 juli 2015. Tegen het gunningvoornemen is door
dhr. F. Vale bezwaar aangetekend. De bezwaarpunten zijn die avond behandeld en nadien nog besproken met dhr. Vale.
Later is door de procesjurist van dhr. Vale schriftelijk een uitgebreider bezwaarschrift ingediend. Met name de
bezwaarpunten dat de Stichting Behoud Bergse Kermissen zich na gunning niet spoedig heeft ingeschreven bij het
handelsregister en het ontbreken van duidelijke criteria, zoals locaties, in de offerteaanvraag is voor ons, als
aanbestedende dienst, aanleiding geweest om de aanbestedingsprocedure te beëindigen en tot heraanbesteding over te
gaan.
In dit kader beroepen wij ons op paragraaf 7 (Algemene voorwaarden) van de toelichting behorende bij de
offerteaanvraag met kenmerk PI14-15460: "De gemeente behoudt zich het recht voor om tot het moment van
ondertekening van de beoogde overeenkomst de offerteprocedure tijdelijk of definitief te stoppen zonder dat de
gemeente voor schade, kosten of nakoming kan w orden aangesproken. Tevens heeft de gemeente geen verplichting tot
gunning. Door het uitbrengen van een offerte verklaart u zich akkoord met het voorbehoud en het daaromtrent gestelde".
Alle betrokken partijen zijn over het beëindigen van de aanbestedingsprocedure geïnformeerd. Wij gaan een nieuwe
aanbestedingsprocedure voorbereiden en - naar verwachting - nog voor het einde van dit jaar een verzoek tot
inschrijving uitsturen. Alle partijen die op deze aanbesteding hebben ingeschreven, krijgen bij de heraanbesteding
opnieuw de kans een offerte in te dienen en maken derhalve alle wederom kans op het verkrijgen van de opdracht. We
streven er naar om op 1 januari 2016 een exploitant voor het organiseren van de Bergse kermissen gecontracteerd te
hebben.
Wij kiezen een aanbestedingstraject om de kwaliteit voor de kermissen te waarborgen. Door de organisatie over te laten
aan een betrokken kermispartij, wordt er meer aandacht geschonken aan de kwaliteit die een kermis verdient.
Zoals toegezegd in de raadsmededeling RMD14-0014, zult u geïnformeerd worden over de voortgang.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 657.
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