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Geachte heer I mevrouw,
Graag informeer ik u over de exploitatie van de midgetgolfbaan. Zoals bekend is de gemeente gestopt met de exploitatie
van de midgetgolfbaan en hebben drie kandidaten interesse getoond. Om te komen tot een huurovereenkomst is de
volgende procedure doorlopen.
In de week van 27 maart zijn de gesprekken met alle drie de kandidaten gevoerd over de huurvoorwaarden en is de
mogelijkheid geboden om nog vragen te stellen. De kandidaten hebben een brief ontvangen waarin hun vragen zijn
beantwoord en eveneens een overzicht van de meest essentiële huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen
in de huurovereenkomst.
Verder bleken alle drie de opties uitvoerbaar alsmede gelijkwaardig. Om die reden werd besloten de keuze voor een
exploitant bij loting door een notaris te laten bepalen. Kandidaten gaven aan zich in deze procedure te kunnen vinden,
waarop het college op 11 april een positief besluit heeft genomen.
Afgelopen dagen hebben twee kandidaten zich teruggetrokken. Dit betekent dat de concepthuurovereenkomst wordt
toegestuurd aan de overgebleven kandidaat, waarna er nog een gesprek plaats vindt om de laatste zaken in orde te
maken. Met de kandidaat is overeengekomen dat de huurovereenkomst ingaat per 1 mei 2017.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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