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ONDERWERP
Besluiten tot het vergoeden van de kosten van de twee ondernemers die tijdens Koninginnedag
2011 de faciliteiten op de twee overloopterreinen voor het publiek hebben verzorgd en beschikbaar
stellen van een krediet van € 9.990,- hiervoor (initiatiefvoorstel).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Horeca Exploitatie Nederweert bv en Golden Tulip Weert hebben op 12 mei 2011 de gemeente
verzocht om vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt voor de exploitatie van de
overloopterreinen Centrum-Noord (Horeca Exploitatie Nederweert bv) en St. Maartenslaan (Golden
Tulip Weert) tijdens Koninginnedag 2011. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de
aanvraag om vergoeding op 14 juni 2011 afgewezen.
De ondernemers hebben zich vervolgens tot de raad gewend. Dit is gebeurd met een mondelinge
toelichting in de vergadering van de commissie Algemene zaken van 28 november 2011
(spreekrecht). De raadsfracties hebben daarna op 2 december 2011 een brief van de ondernemers
ontvangen.
Op verzoek van de commissie heeft het college de aanvraag om vergoeding opnieuw overwogen.
Het college heeft bij besluit van 3 januari 2012 zijn standpunt van 14 juni 2011 gehandhaafd.
De SP-fractie heeft op 4 mei 2011 artikel 40 RvO-vragen ingediend over de compensatie van
ondernemers Koninginnedag. Deze vragen zijn op 18 mei 2011 door het college beantwoord.
De fractie van D66 heeft op 18 januari 2012 vragen aan het college gesteld over zijn besluit. Het
college heeft deze vragen op 31 januari 2012 beantwoord.
PROBLEEMSTELLING
De overloopterreinen zijn op initiatief van de gemeente ingericht omdat zij rekening hield met
(veel) meer bezoekers dan het aantal dat in de binnenstad kon worden opgevangen. Er zijn echter
amper mensen op de overloopterreinen geweest. Daardoor hebben de ondernemers geen
noemenswaardige omzet gehad.
De ondernemers stellen dat zij op verzoek van de gemeente de overloopterreinen hebben
ingericht. Daarom kan naar hun mening de aanvraag om kostenvergoeding niet afgewezen worden
met een verwijzing naar het normale ondernemersrisico, zoals (samengevat) de argumenten van
het college voor de afwijzing luiden.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De gemeente (projectteam Koninginnedag) heeft op maandag 18 april 2011 Horeca Exploitatie
Nederweert bv benaderd met de vraag of het bedrijf voorzieningen kon bieden voor de twee
overloopterreinen Centrum-Noord en St. Maartenslaan.
Op dinsdag 19 april 2011 hebben gemeenten en Horeca Exploitatie Nederweert bv daarover een
gesprek gehad. Horeca Exploitatie Nederweert bv heeft daarin de bereidheid getoond om de
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horecafaciliteiten voor de twee terreinen te verzorgen, maar heeft enige bedenktijd gevraagd om
na te kunnen gaan of dit realiseerbaar was (contact met leveranciers en dergelijke).
Na dit gesprek heeft de gemeente contact gelegd met Golden Tulip Weert. Dit heeft geresulteerd in
de afspraak dat Golden Tulip Weert de horecafaciliteiten voor het overloopterrein St. Maartenslaan
zou verzorgen.
Daarna, nog in de loop van dinsdag 19 april, heeft de gemeente Horeca Exploitatie Nederweert bv
medegedeeld dat zij alleen voor het overloopterrein Centrum-Noord hoefde te zorgen.
In de avond van 19 april heeft Horeca Exploitatie Nederweert bv van de gemeente (projectteam
Koninginnedag) een emailbericht ontvangen met de volgende inhoud.
“Ik heb nog een aandachtspunt. Ik begreep dat je voor je voorzieningen uitgaat van ca. 5.000
bezoekers op Centrum-Noord (mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag). Ik heb in een eerder
gesprek gesproken over een capaciteit van ca. 20.000 bezoekers. In de stad verwachten we
80.000 bezoekers en daar hebben we ook de voorzieningen op bepaald. Het is natuurlijk een
maximaal aantal die we in Centrum-Noord kunnen onderbrengen, maar gezien de diverse
weerberichten lijkt er goed weer aan te komen voor 30 april (of beter gezegd, het huidige weer
blijven we houden, iets lagere temperatuur).”
Golden Tulip Weert heeft van de gemeente vergelijkbare informatie gekregen over het verwachte
aantal bezoekers. Dit blijkt uit de brief van 12 mei 2011 van Golden Tulip Weert aan de gemeente.
De gemeente (projectteam Koninginnedag) heeft met de twee ondernemers een overeenkomst
gesloten, gedateerd 26 april 2011, over de faciliteiten die op de overloopterreinen zouden worden
geboden en het aandeel van beide partijen (gemeente en ondernemers) daarin. De
overeenkomsten bevatten de bepaling: “Het projectteam kan geen indicatie van het aantal
bezoekers afgeven. Het terrein heeft een maximale capaciteit van ca. 20.000 bezoekers.”
De gemeente heeft contractueel geen garantie gegeven voor het aantal bezoekers op de
overloopterreinen. Daar staat echter tegenover dat de gemeente de ondernemers uitdrukkelijk
verzocht heeft om mee te helpen aan het bieden van faciliteiten voor een deel van de bezoekers
die op 30 april werden verwacht, en dat in een laat stadium, minder dan twee weken voor
Koninginnedag. Bovendien is de ondernemers verzocht met hun voorzieningen rekening te houden
met een aantal van maximaal 20.000 bezoekers.
Op grond van het verbintenissenrecht wordt een contractuele relatie tussen partijen niet alleen
beheerst door hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen, maar ook door de eisen van
redelijkheid en billijkheid. Artikel 6:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een overeenkomst
niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de
aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid
voortvloeien. Indien er door een partij onvoldoende rekening wordt gehouden met de
gerechtvaardigde belangen van de tegenpartij, kunnen redelijkheid en billijkheid een zelfstandige
bron van verbintenissen vormen, waardoor een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Een ander punt is nog dat de gemeente de overloopterreinen op de eerste plaats omwille van de
veiligheid heeft willen toevoegen. De binnenstad is te klein om de 80.000 bezoekers te kunnen
opvangen. Om problemen te voorkomen heeft de gemeente de overloopterreinen ingericht.
Daarvoor zijn op kosten van de gemeente onder meer TV-schermen, podia en toiletten geplaatst.
De twee ondernemers is gevraagd om de horecafaciliteiten voor de bezoekers te verzorgen als
ondedeel van een goed functioneren van de overloopterreinen. Het doel was niet om de twee
ondernemers een mogelijkheid tot exploitatie te bieden.
Gezien deze factoren zijn wij van mening dat Horeca Exploitatie Nederweert bv en Golden Tulip
Weert bij het faciliteren van de overloopterreinen niet een normaal ondernemersrisico hebben
gelopen. Wij zijn van oordeel dat hen op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid een
vergoeding van de gemaakte kosten dient te worden toegekend.
De vergoeding wordt als volgt berekend:
Horeca Exploitatie Nederweert bv heeft zelf een aanname gemaakt van ongeveer 5.000 bezoekers.
Voor het bepalen van de vergoeding kan gesteld worden dat zij voor dit aantal het normale
ondernemersrisico heeft willen lopen: als de gemeente een inschrijving had gehouden, had zij

ingeschreven met een offerte die was gebaseerd op dit aantal. Een kwart van de gemaakte kosten
ad € 12.125,08 blijft dan voor rekening van de ondernemer. De gemeente vergoedt driekwart,
zijnde een bedrag van afgerond € 9.100,-. Bij brief van 14 juni 2011 heeft het college bij wijze van
coulance aan Horeca Exploitatie Nederweert bv een bedrag van € 2.500,- toegekend. Dit bedrag is
gerelateerd aan de in de overeenkomst van 26 april 2011 met Horeca Exploitatie Nederweert bv
overeengekomen tegemoetkoming in de gemaakte kosten in geval van extreem slecht weer. In de
overeenkomst van 26 april 2011 met Golden Tulip Weert was een dergelijke passage niet
opgenomen. Dit bedrag van € 2.500,- wordt in onderhavig voorstel in mindering gebracht op de
thans aan de orde zijnde vergoeding aan Horeca Exploitatie Nederweert bv, waardoor een bedrag
van € 6.600,- resteert.
Golden Tulip Weert heeft een aanname gemaakt van 3.000 tot 6.000 bezoekers op het
overloopterrein St. Maartenslaan. Dit rechtvaardigt de toepassing van dezelfde verdeelsleutel. Bij
toepassing hiervan komt bij een kostenpost van € 4.520,86 de vergoeding uit op afgerond
€ 3.390,-.
De totale kosten ad € 9.990,- komen ten laste van het rekeningresultaat 2011.
De relevante documenten liggen ter inzage in de leeszaal.
COMMUNICATIE
De betreffende ondernemers ontvangen schriftelijk bericht van het college ter uitvoering van dit
raadsbesluit.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
P.M.
VOORSTEL INITIATIEFNEMERS
Besluiten:
1. aan Horeca Exploitatie Nederweert bv een vergoeding van de tijdens Koninginnedag 2011
gemaakte kosten toe te kennen ad € 6.600,-;
2. aan Golden Tulip Weert een vergoeding van de tijdens Koninginnedag 2011 gemaakte kosten
toe te kennen ad € 3.390,-;
3. een krediet van € 9.990,- beschikbaar te stellen voor deze kostenvergoedingen.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De fractie CDA,

De fractie D66,

H. Stals

V. van Brussel
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het initiatiefvoorstel van de fracties CDA en D66 van 17 april 2012;

besluit:
1. aan Horeca Exploitatie Nederweert bv een vergoeding van de tijdens Koninginnedag 2011
gemaakte kosten toe te kennen ad € 6.600,-;
2. aan Golden Tulip Weert een vergoeding van de tijdens Koninginnedag 2011 gemaakte kosten
toe te kennen ad € 3.390,-;
3. een krediet van € 9.990,- beschikbaar te stellen voor deze kostenvergoedingen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

