Dordrecht

f»
Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

3311 GR DORDRECHT

Aan
de gemeenteraad

Datum

4 februari 2020

Zaaknummer

InProces BBV: 2020-0011387
Afwikkeling Kerstmarkt 2019

Betreft

Vergadering van
Portefeuillehouder:
Begrotingsprogramma
Pijler
Kernteam/Opgave:
Auteur:
E-mail:
Verantwoordelijke:
Openbaar:

Maarten Burggraaf
Gezond en Levendig Dordrecht
Bestuur en Middelen
Opgaven - Levendige Binnenstad
Rick Naaktgeboren
r.naaktgeboren@dordrecht.nl

Ja

Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Stichting Dordrecht Marketing zal als organisator van de kerstmarkt voor de formele afwikkeling
zorgdragen.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Informeren over de afwikkeling van de Kerstmarkt 2019, die vanwege weersomstandigheden twee
van de drie dagen is afgelast.
Wat is de te delen informatie?

De Kerstmarkt 2019 van 13 - 15 december is voor de dagen 14 en 15 december in verband met
weersomstandigheden afgelast. De organisatie van de kerstmarkt is in handen van Stichting
Dordrecht Marketing, zij ontvangt hiervoor een gemeentelijke subsidie. De Kerstmarkt Dordrecht is
met meer dan 300.000 bezoekers de grootste van Nederland en trekt bezoekers uit binnen- en
buitenland.
De directie van de organisatie heeft in overleg met de hulpdiensten en OOV en gezamenlijk met de
burgemeester besloten de kerstmarkt op zaterdag en zondag af te gelasten op basis van actuele
weerberichten. Belangrijkste motivatie was dat de veiligheid van bezoekers, bewoners en
handelaren niet gegarandeerd kan worden. Formeel heeft de organisatiedirectie besloten voor deze
twee dagen geen gebruik te maken van de verleende vergunning. In de bijlage treft u een
'Reconstructie afgelasting Kerstmarkt 2019' aan.

Ondernemers en horeca betalen voor de deelname aan de kerstmarkt. In de Algemene
Voorwaarden die elke deelnemer vooraf tekent staat dat als het evenement om welke reden dan
ook geen doorgang vindt, zij geen recht hebben op teruggave van hun deelnemersbijdrage. Omdat
sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (twee van de drie marktdagen zijn afgelast) en
vanwege de bijzondere positie van de Kerstmarkt voor Dordrecht hebben wij besloten om een
gebaar te maken en uit coulance een regeling te treffen voor de deelnemers door de huur van de
kramen en de pacht voor plaatsen voor de afgelaste dagen te compenseren. Deze afgelaste dagen
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zijn de drukste dagen waarop de deelnemers de meeste omzet maken, de huur van de kramen
wordt gecompenseerd, het omzetverlies is ondernemersrisico. De kosten bedragen € 96.798,- en
worden gedekt uit de post Onvoorzien. De reserves van het evenement zijn onvoldoende om deze
kosten te kunnen dekken. De organisator zal de kosten voor stroom en electra compenseren. Door
de coulanceregeling rekenen wij op een kleiner risico van het afvallen van kraamhuurders voor een
volgende editie en daarmee op continuïteit van inkomsten voor de organisatie.
Om herhaling te voorkomen onderzoekt de organisatie maatregelen om de kerstmarkt minder
weersafhankelijk te maken. Bovendien bekijkt ze de mogelijkheid of de kraamhuurders en de
pachters de optie geboden kan worden om de kraamhuur en de pacht te verzekeren. In een later
stadium komen wij graag bij u terug met de resultaten van deze onderzoeken en bespreken wij
graag met u de dóórontwikkeling van de kerstmarkt voor de stad op basis van onderzoeken van
Onderzoekcentrum Drechtsteden onder bezoekers, bewoners en ondernemers.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

De organisator van de kerstmarkt zal de deelnemers een bedrag uitkeren, zonder enige erkenning
van aansprakelijkheid en ter finale kwijting.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
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