
Aan de raadsleden

Weert, 25 juni 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vvEERT

: toezegging raadsvoorstel kiosk St. Raphaëlpad
: DJ-488779

Geacht heer, mevrouw,

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 20 juni 2018 is een toezegging
gedaan naar aanleiding van het voorstel voor een kiosk aan het Sint Raphaëlpad. Nadien
zijn nog enkele vragen binnengekomen. Hieronder krijgt u een antwoord.

Vraag 1:
De raad informeren of er bij dit project voldoende rekening is gehouden met
duurzaamheid.
Antwoord:
De kiosk wordt van corten staal gemaakt. De stellage wordt van verzinkt staal of
aluminium gemaakt. Het doek wordt van gecoat kunststof gemaakt. Mede doordat de
palen en het doek alleen in de zomerperiode (bij het gebruik van de kiosk bij
evenementen) onderhevig zijn aan weersinvloeden, wordt de levensduur ingeschat op
ca. 30 jaar. In de winterperiode wordt het doek opgeborgen. Daarmee is er sprake
van een duurzame investering.

Vraag 2:
De overeenkomst (kettingbeding) waarin is geregeld dat wanneer de kiosk geheel of
gedeeltelijk niet op gemeentelijke grond komt te staan er geen natrekking mogelijk is
door de eigenaar c.q. opvolgend eigenaar van die grond.
Antwoord:
Bij het voorstel is slechts een indicatieve schets gevoegd, niet op schaal uitgemeten.
Bovendien is de grootte van de kiosk nog niet definitief. Op de schets z¡jn afmetingen
van 7-9 m aangegeven voor de lengte en 6-8 m voor de breedte. Er is voldoende
ruimte om de kiosk volledig op eigendom van de gemeente te plaatsen. Dit gebeurt
dan ook. De vraag is daarom niet meer aan de orde.

Vraag 3:
De kosten van de kiosk worden geraamd op 35.000 euro. Graag zouden we de
gespecificeerde offertes hebben van deze investering.
Antwoord:
Gespecificeerde offertes zijn niet voorhanden. De begroting is gebaseerd op een
optelling van de losse onderdelen, waarvan de kosten deels via de website opgezocht
zijn en deels bekend zijn door ramingen. Zoals bij vraag 2 is aangegeven is de
afmeting van de kiosk nog niet definitief bepaald. Het plan bevindt zich in de
schetsfase. De uitwerking dient nog plaats te vinden. Aangezien dit met inzet is
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geweest van de initiatiefnemers, zonder dat er een vergoeding tegenover staat, heeft
verdere uitwerking nog niet plaatsgevonden. Het bedrag van € 35.000,- is
taakstellend.

Vraag 4:
Is het mogelijk om een indicatie te geven van de meerkosten wanneer we zouden kiezen
voor een mobiele c.q. verplaatsbare kiosk ter plaatse?
Antwoord:
We hebben met een bedrijf contact gehad dat mobiele muziekkiosken maakt. De
aarrsehafkosten zijn ca. € 20.000,- tot€ 35.000,- (excl. BTW), afhankelijkvan omvang,
keuze van duurzaamheid en uitstraling. De grootste kosten zitten echter in de plaatsing,
het afbreken, de opslag- en de vervoerskosten. Initiatiefnemers die een evenement
organiseren in een kiosk, kunnen ons inziens beter een kiosk huren. Er zijn verenigingen
in Weert die een kiosk hebben en deze verhuren. Uiteraard zijn er ook professionele
bedrijven die kiosken verhuren. Zo kan er sprake zijn van een mobiele kiosk en wordt de
gemeente ontzorgd. Overigens kan de provinciale subsidie alleen ingezet worden voor
eenmalige fysieke investeringen.

Vraag 5:
Votgens de uitleg over het gebruik van de kiosk die het college aan het Sint Rafaëlpad wil
zetten bepaalt de gemeente wie de kiosk wanneer mag gebruiken. Dit gebeurt door middel
van vergunningverlening. Door de verlening van evenementenvergunningen, om precies te
zijn. Maar volgens artikel 2:25 APV is voor een evenement met minder dan 200 bezoekers
geen vergunning nodig. Voor deze evenementen kan worden volstaan met een melding.
Veel, zo niet het merendeel, van de evenementen waarvoor de kiosk zal worden gebruikt
zullen minder dan 200 bezoekers trekken. Hoe wordt voor deze categorie evenementen
bepaald wie de kiosk mag gebruiken? Kan deze vraag worden doorgegeven? En natuurlijk
is artikel 2:25 APV, evenementenvergunningen, niet bedoeld om te bepalen wie wanneer
de kiosk mag gebruiken, net zo min als het demonstratie-artikel in de APV de
burgemeester de bevoegdheid geeft om te bepalen wie wel en wie niet mag
demonstreren.
Antwoord:
Iedereen die een evenement op het Sint Raphaëlpad organiseeft mag de kiosk gebruiken.
De kans is zeer klein dat er twee verzoeken voor een evenement worden gedaan dat
tegelijkertijd plaatsvindt op dezelfde plaats. Initiatiefnemers nemen vooraf altijd eerst
contact op met de gemeente. In principe geldt dat een terugkerend evenement dat al een
keer heeft plaatsgevonden de voorkeur krijgt. Voor evenementen dient een volledige
aanvraag bij de gemeente te worden ingediend. Aan de hand van een
evenementenaanvraagformulier wordt bepaald of een aanvraag een melding of een
vergunning wordt. Dit is niet alleen afhankelijk van het aantal personen, maar ook van
andere factoren zoals versterkte muziek en ti¡delr;ke bouwsels (tenten, foodtrucks, enz.).
Er vindt dus altijd een toets plaats door de gemeente.

Met vriende groet,
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