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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Evaluatie kermis 2019

Voorstel

Kennis te nemen van de evaluatie kermis 2019.

Inleiding

Van vrijdag 27 september tot en met woensdag 2 oktober 2OL9 heeft de Weefter kermis
plaatsgevonden. Deze stadskermis is het grootste evenement van Weert en behoort tot de
top 3 van Nederland.
De kermis is goed verlopen. Aansluitend heeft een evaluatie plaatsgevonden. De
belangrijkste punten zijn :

e Prikkelarme kermis was een succes en wordt voortgezet;
. De kermis heeft een positief eindsaldo;
. Weinig meldingen, klachten.

Uit de evaluatie komen de volgende bestuurlijk relevante punten naar voren die te maken
hebben met veiligheid:

. Meer inzet van particuliere beveiligers i.v.m. minder capaciteit van de politie;
¡ Functie OVD-E verdelen in roosterdienst.

Beoogd effect/doel

De aandachtspunten uit de evaluatie dienen om de kermis 2O2O tot een nog groter succes
te maken.

Argumenten

Het is belangrijk om een groot evenement als de Weerter kermis te evalueren. De
evaluatie zorgt voor een goede afstemming tussen ons als organisatie,
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kermisexploitanten, hulpdienstcn, ondernemers en bewoners om hieruit lessen te trekken
voor kermis Weert 2020.

Kanttekeningen en risico's

Nlet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het indicatief voordelig saldo bedra agt € 27 .463,O7 . Zie het financieel overzicht in de

bijlage voor naderê informatie.

Duurzaamheid

hebben we voor de eerste keer de prijs duurzaamste exploitant kermis Weert uitgereikt'

Uitvoering/evaluatie

Het kermisteam gaat met de aandachtspunten u¡t het rapport aan de slag. Dit onder

bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stuurgroep kermis bestaande uit de

portefeuillehouders kermls en veiligheid'

Communicatle/ participatie

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

aangeboden. Ovcr dc belangrijkste bevindingen zal worden gecommuniceerd miclclels een

persbericht.

Overleg gevoerd met

Intern:

r Openbaar gebied: H. van Buggenum, E. Coumans
o Vergunningen, Toezicht en Handhaving: W' Konings,
¡ Financiën: L. Koppen
. Communicatie: L. Bos
. Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn: R. van der Heijde
. Stadstoezicht: A. Snijders, R. Konings, M. Mollen
¡ Ruimte en economie: L. Heesen

. Politie

. GHOR

. FE telecom
r Hoefnagels Electra
. Gilde Opleidingen
. Brandweer
. First AID service
. Beeldvang
¡ WDG
. Spark tech
¡ Event Hut
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