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'exploiteren organisatie Bergse
Kermissen'

Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de brief d.d. 8 september 2015 bent u reeds geïnformeerd over het beëindigen van de aanbestedingsprocedure
'exploitatie organisatie Bergse kermissen' (kenmerk: PI14-15460) en de start van de voorbereiding op een her
aanbesteding. Het streven om op 1 januari 2016 een nieuwe organisator gecontracteerd te hebben, is door
ontwikkelingen niet haalbaar gebleken.
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van het proces en de communicatie inzake gewijzigde planning
aanbestedingsprocedure 'exploiteren organisatie Bergse Kermissen'.
In verband met zorgvuldigheid heeft het college er voor gekozen pas een nieuwe aanbesteding te starten als de locaties
voor de kermissen zijn vastgesteld. Het benodigde onderzoek om tot dit besluit te komen loopt t/m het einde van dit jaar.
Daarnaast loopt er een juridische procedure met Stichting Behoud Bergse Kermissen. Het is niet verstandig de nieuwe
inkoopprocedure te starten, voordat er een onherroepelijke beslissing is op het bezwaarschrift. Dit om te voorkomen dat
er informatie uit de her- aanbesteding gebruikt wordt ten behoeve van de bezwaarprocedure.
De gewijzigde planning wordt schriftelijk gecommuniceerd met diverse betrokkenen.
1. Er is een brief naar alle inschrijvers (vijf partijen) van de aanbestedingsprocedure 'exploiteren organisatie Bergse
Kermissen' en de kermisbonden (BOVAK en Nederlandse Kermisbond) verstuurd. In deze brief wordt de gewijzigde
planning van de nieuwe aanbestedingsprocedure, naar aanleiding van het benodigde onderzoek, kenbaar gemaakt.
2. De omwonenden van (potentiële) kermislocaties (Stadspark Kijk in de Pot en De Boulevard Noord) zijn reeds per brief
geïnformeerd over het lopende onderzoek naar kermislocaties en de gewijzigde planning.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 657.
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