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Aan de fracties van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

8 MEI 2018
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U18-007362

Datum”

Uw brief

Beh. door

P.A.C. Bogers
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0164-277699

Afdeling

Concernmanager

Bijlage(n)

geen

Onderwerp:

Eventum

Beste heer/mevrouw,
Zoals ü weet is de bouw van het Eventum enige tijd geleden stilgelegd en is de gemeente het proces aangegaan om met
de aannemer tot een minnelijke schikking te komen tot ontbinding van de overeenkomst. Het proces dat partijen met
elkaar waren aangegaan vorderde gestaag en naderde de eindfase waarmee genoemd traject vóór het zomerreces zou
kunnen worden afgerond.
Vrijdag 4 mei bereikte ons evenwel het bericht dat sprake zou zijn van het verlenen van surseance van betaling aan de
aannemer. Bij verificatie bleek echter dat reeds op 3 mei de aangevraagde surseance van betaling direct is omgezet naar
het faillissement van de aannemer.
Wij hebben inmiddels het proces opgestart dat past bij deze situatie en zijn direct in contact getreden met de curator. Hoe
het verloop van dit traject zich zal ontwikkelen is thans nog niet duidelijk.
Conform de wettelijke bepalingen hebben wij aan de curator formeel de vraag gesteld of hij voornemens is het werk voort
te zetten. Het antwoord hierop wordt verwacht in de week na Pinksteren.
Wij starten verder de acties op die wij reeds hadden voorzien in het kader van het ontbinden van de overeenkomst met
de aannemer. Hoe dit proces er inhoudelijk - zowel administratief als financieel - uit komt te zien, kunnen wij momenteel
nog niet aangeven. Zodra er aanleiding toe is zullen wij u hierover actief informeren.
Bovenstaande informatie is ook gedeeld met de toekomstige huurders van het Eventum.
Wij gaan er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd over deze actuele situatie rondom de realisatie van het
Eventum. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr. P.A.C. Bogers bereikbaar op (0164)
277 699.
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