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Onderwerp
Ritprijzen kermis Weert.

Voorstel
1. In te stemmen met de verhoging van de ritprijzen van de kermis in Weert vanaf 2018
2. De raad te informeren via de concept-raadsinformatiebrief.

Inleiding
In 2014 heeft voor het laatst een verhoging van de ritprijs voor de 'kindervermaakattracties' plaatsgevonden. Voor het'grootvermaak' is de prijs in 2OL2 verhoogd. De
laatste verhoging voor de overige activiteiten dateert van 2008.
De kermisexploitanten zijn de afgelopen periode geconfronteerd met gestegen kosten,
waardoor de marges steeds geringer zijn geworden.

Beoogd effect/doel
Het verhogen van de ritprijzen in 2018 zorgt voor handhaving van de hoge kwaliteit
(voldoende variatie, publiekstrekkers, hoogwaardige attracties) van de kermis in Weert

Argumenten
1.1. De Weerter kermis blijft ook na deze prijsverhoging een goedkope kermis, zeker als
vergeleken wordt met de kermissen van Tilburg en Leiden, die net als de kermis Weett in
de top van Nederland te vinden zijn.

Weert,
26 april 2018
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1.2. Een ritprijsverhoging is noodzakelijk om onder andere de inflatie van de afgelopen 4
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1.3. De exploitanten zijn de laatste jaren geconfronteerd met gestegen kosten van onder
andere transport en verplichte veiligheidskeuringen. Hierdoor zijn de marges steeds
geringer geworden, wat bij gelijkblijvende ritprijzen de standplaats in Weert minder
aantrekkelijk maakt.

Kanttekeningen en risico's
Wanneer de ritprijsverhoging niet doorgevoerd wordt, kan de kwaliteit en de diversiteit
van de kermis in Weert in de toekomst in gevaar komen. Exploitanten zullen dan met
bepaalde (kinder)attracties niet meer naar Weert komen en kiezen voor andere kermissen

Financiële, personele en juridische gevolgen
De prijsstijging komt volledig ten gunste van de exploitanten en heeft geen invloed op de

pachtinkomsten.

Uitvoering/evaluatie
Wijziging tarieven:
Huidige ritprijs

€ t,2o
€ 1,50
€2,00 /€2,5O

Kindervermaak
Familie

Grootvermaak

max € 4,00

Buitengewoon

Com mu

n

Nieuwe ritprijs
€ 1,50
€ 1,80
€ 2,50
max €4,50

icatie/ partici patie

Communiceren over de prijsverhoging van de kei'mis via w''v''v.'r'reei'tkei'mis.nl en de
Kermiskrant. Overige persberichtgeving in een breder kader plaatsen (in combinatie met
bijvoorbeeld 'bijzondere publiekstrekkers gecontracteerd', 'programmering rond', aandacht
voor duurzaamheid) en niet als los bericht. Inhoudelijk de noodzaak toelichten
(kostenstijging, inflatie, wens om veel goede en ook bijzondere attracties te hebben) en
aangeven dat ondanks deze prijsstijging - na vele jaren - de ritprijs in verhouding nog
altijd zeer laag is. Benadrukken dat prijsstijging ten goede komt aan de exploitanten en
niet ten gunste van de gemeente. De raad informeren via de bijgaande
concepti nform atiebrief

.
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Intern
Financiën:
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