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Beste raadsleden,
Op 25 oktober 2017 is een motie van de gemeenteraad aangenomen om duurzaam bouwen voor carnavalsoptochten te
stimuleren. Dit middels een jaarlijks toe te kennen gemeentelijke stimuleringsprijs, de BioBest Trofee. Deze trofee wordt
toegekend aan een deelnemer die op een vernieuwende en originele wijze gebruik maakt van duurzame en/of BioBased
grondstoffen en kiest voor hergebruik van materialen.
Deze prijs willen wij opzetten voor 2019, 2020 en 2021. Voor ieder jaar stellen wij een bedrag t.w.v. 61111,11 euro be
schikbaar. In deze periode zal één (1) Biobest Trofee uitgereikt worden tijdens de Vastenavendoptocht Krabbegat waar
voor alle bouwclubs (wagens A, B en alle bouwgroepen) uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat in aanmerking
komen en die deelnemen aan de vastenavendoptocht Krabbegat.
De verdere uitwerking van deze prijs willen wij oppakken met de drie organiserende stichtingen van de carnavalsoptoch
ten in onze gemeente. De Stichting Vastenavend is hierin voor onze gemeente het aanspreekpunt. Uiterlijk in maart/april
2018 kunnen wij in samenwerking met deze stichtingen duidelijkheid geven aan de bouwclubs over o.a. competitievoorwaarden en beoordelingscriteria.
Voor 2018 hebben wij besloten om deze prijs aan alle bouwers gezamenlijk toe te kennen en hebben daaraan tijdens de
prijsuitreiking van de Vastenavendoptocht Krabbegat op 13 februari jl. aandacht besteed. Dit om de huidige inzet van
iedereen te belonen en als stimulering om nog meer te gaan werken met duurzame en/of Biobased grondstoffen. De mid
delen verbonden aan deze stimuleringsprijs ad. 6 1.111,11 kunnen in 2018 in aanloop naarde optochten in 2019 en
daarna, ingezet worden ter stimulering van het gebruik van duurzame en/of biobased grondstoffen via bv. workshops
en/of faciliteren van zaken ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik voor bouwclubs. Het jaar 2018 kan daardoor
benut worden om de stimuleringsprijs daadwerkelijk en goed weg te zetten. Daarmee wordt beoogd dat onder alle bouw
clubs een ‘level-playingfielď ontstaat. Uitgangspunt is dat men komend seizoen met gelijke kennis over de materie en
competitie start en bouwclubs al bij hun ontwerp rekening kunnen houden met deze nieuwe prijs.
Wij hebben de drie organiserende stichtingen over bovenstaande geïnformeerd en daarbij aangegeven dat wij graag zien
dat de BioBest trofee een gezamenlijke prijs wordt, uitgereikt namens de stichtingen, het bedrijfsleven en de Gemeente
Bergen op Zoom. Daarom vragen wij de stichtingen gevraagd om samen met het bedrijfsleven een bijdrage te leveren
aan de prijzenpot. De wens is om het bedrag te verdrievoudigen tot 0333,33 euro.
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Met vriéndelijkst groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens heţûpollege,

