Gemeente ļţ) Bergen op Zoom

BSD
T.a.v. de heer P. van den Kieboom
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom

Uw kenmerk

PVDK/17016

Uw brief
Onderwerp:

midgetgolfbaan

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiininiiiiiin

117-020053

Datum

Ons kenmerk

U17-005380

Beh. door

M.
M. vanToled
van Toledo

Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij
Maatschapp*

Bijlage(n)

1 3 APR. 2017
0164-277728

Beste heer Van den Kieboom,
In uw brief van 20 maart 2017 stelt u ons vragen over de midgetgolfbaan. U heeft inmiddels een aantal keren contact
gehad met de verantwoordelijk ambtenaar over uw eerdere brieven. In uw brief vraagt u specifiek aandacht voor de
procedure voor de keuze van een exploitant voor de midgetgolfbaan in Meilust. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vraag als volgt.
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 vooreen
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.
Wij gaan er vanuit dat uw brief en uw eerder verstuurde brieven over de midgetgolfbaan op deze manier beantwoord
zijn. Mocht ü over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer - Luyckî
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