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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Evaluatie kermis 2018

Voorstel

l.Kennis te nemen van het rapport Evaluatie kermis.
2.In te stemmen met de nieuw opgestelde algemene voorwaarden

Inleiding

Van vrijdag 28 september tot en met woensdag 3 oktober 2018 heeft de Weert kermis
plaatsgevonden. Deze stadskermis is het grootste evenement van Weert en behoort tot de
top 3 van Nederland. Het is belangrijk een dergelijk evenement te evalueren om
toekomstig succes te garanderen.

Evaluatie
De 2018 editie van Weert kermis was wederom succesvol. Ondanks dat de
weersomstandigheden beduidend minder waren dan afgelopen jaren kenmerkte de kermis
zich door een gezellige sfeer en een gevarieerd aanbod voor de bezoekers.

Ook dit jaar is de evaluatie breed tot stand gekomen met input van verschillende interne
en externe partijen. Extern waren dat de kermisexploitanten, de ondernemers binnenstad
(Brz-o en cMW), de horeca binnenstad incl. Horeca Nederland afdeling weert,
bewonersorganisaties BOB en wijkraad Fatima en uiteraard de veiligheidspartners (politie,
brandweer, GHOR en Veiligheidsregio).

In het rapport wordt op alle relevante aspecten ingegaan, waaronder veiligheid, promotie
en bereikbaarheid. Vooral de verbeteringen in het crowdmanagement zijn als zeer positief
ervaren. Er zijn dit jaar geen publieke opstoppingen geweest. De ondernemers in Weert
waren positief en het aantal winkels dat op zaterdag en zondag geopend was is
vermeerderd. Het aantal ingekomen klachten over de kermis was zeer beperkt.
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Het evaluatierapport en de nieuw opgestelde algemene voorwaarden treft u als bijlage
aan.

Bcoogd effect/doel

Met Weert kermis als grootste evenement van de stad en één na grootste kermis van
Nederland kan Weert zich nationaal en euregionaal op de kaart zetten. Dit is een goede
promotie voor de stad" Daarin speelt extra mee dat de kermiswereld Weert kermis ziet als

een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Argumenten

1.1 Het is belangrijk een dergelijk groot evenement te evalueren. De evaluatie is breed tot
stand gekomen met zowel input vanuit de interne ambtelijke organisatie als vanuit de
awfarne nrrl'ncrc
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1.2 Op Pagina 4 en 5 van het evaluatie rappoft treft u een samenvatting van de

voorstellen en aandachtspunten die in de rest van het evaluatierapport zijn uitgewerkt. De

hierin benoemde punten hebben in hoofdzaak betrekking op de organisatie en uitvoering.
Uiteraard zijn de organisatorische en uitvoeringsgerichte punten reeds opgepakt vanwege
de voorbereidingen kermis 2019. Voor zover relevant komt een aantal van deze punten

terug in de eerste stuurgroep vergadering. De bestuurlijk relevante punten hebben te
maken met veiligheid zoals hieronder benoemd:

. Géén tent plaatsen op de Oelemarkt i.v.m. publiekscapaciteit op het plein;

. In 2019 alle kermisdagen hetzelfde commandocentrum incl. LED schermen in te
zetten als in 2018 op het Collegeplein;

. Ook in 2019 alle kermisdagen mobiel cameratoezicht in te zetten op dezelfde
dagen en tijden als 2018;

. In 2019 de cameraposities vroegtijdig in overleg met de politie opnieuw bekijken,
zodat er een nog beter overzicht gecreëerd kan worden.

Bovenstaande bestuurlijk relevante punten worden besproken in de stuurgroep en zijn
reeds opgepakt in de voorbereiding kermis 2019.

2.1 De algemene voorwaarden kermis zijn voor het laatst geüpdatet in 2009. Sindsdien
heeft Kermis Weert zich verder ontwikkeld. Zo nu en dan vindt er een incident plaats met
een kermisexploitant waarop de gemeente Weert moet ingrijpen. De algemene
voorwaarden zijn een belangrijke juridische leidraad waardoor de gemeente Weert en

kermisexploitanten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. In het afgelopen jaar is
gebleken dat de bestaande algemene voorwaarden niet langer voldoen om ook in de

toekomst adequaat in te kunnen grijpen bij vervelende incidenten tijdens de kermis.
Daarom is besloten om de algemene voorwaarden te herschrijven.

Kanttekeningen en risico's

Bij het niet instemmen met voorstel 2 is het bij vervelende en juridische kwesties moeilijk
om ook in de toekomst adequaat in te kunnen grijpen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bij het organiseren van zo'n groot meerdaags evenement in de openbare ruimte zullen er
ieder jaar schommelingen zijn in de kosten. Over 2018 bedraagt het een nadelig resultaat
van Weert Kermis €23.792,34. Een verdere toelichting is te vinden in hoofdstuk 9 van het
bijgevoegde rapport Evaluatie Kermis 2018.
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Duurzaamheid

Ieder jaar wordt bekeken of we de duurzaamheid van Kermis Weert kunnen vergroten.
Hier wordt in en extern advies voor ingewonnen. In 2019 gaan we bekijken of er
mogelijkheden zijn om het woonwagenterrein aan de Maaslandlaan waar de
kermisexplo¡tanten verblijven, te verduurzaamheden door een vaste stroomaansluiting.
Dit is een duurzamer alternatief ten opzichte van de huidige situatie waarin gebruik wordt
gemaakt van aggregaten. Ook wordt gekeken hoe gasten er beter op gewezen kunnen
worden dat zij biologische plastic bekers moeten scheiden van restafual.

Uitvoering/evaluatie

Het kermisteam gaat met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag. Dit onder
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stuurgroep kermis bestaande uit de
portefeuillehouders kermis en veiligheid.

Comm unicatie/ partici patie

Het evaluatierapport is openbaar en wordt via de TILS-lijst aan de gemeenteraad
aangeboden.

Overleg gevoerd met

Intern:

. Openbaar gebied: Huub van Buggenum, Erwin Coumans.

. VTH: Willie Konings.

. Financiën: Loet Koppen.

. Communicatie: Lindy Bos.

. OCSW: Roel van der Heijde.

. Juridisch adviseur: Leon Heesen.

. Kermisbonden

. Stichting Bewonersorganisatie binnenstad
o Centrummanagement
¡ Politie
o Gilde opleidingen
. GHOR
¡ Brandweer
. Fist aid service
. Hoefnagels electra
. Beeldvang

Bijlagen:

Rapport Evaluatie Kermis 2018
Algemene voorwaarden kermis Weert

Extern

a

Pagina 3




