
Technische vraag VVD inzake doorberekening kosten 
kermissen
t.b.v. algemene beschouwingen op 11 en 12 november

De VVD heeft naar aanleiding van de inspreekronde van 5 november een verhelderende 
vraag met betrekking tot de in de programmabegroting voorgestelde doorbelasting van C 
55K aan de Veldhovense kermissen.

Vraag:
Inspreker, die sprak namens de gezamenlijke Veldhovense kermissen en in het bijzonder 
namens de horeca-ondernemers verantwoordelijk voor Zeelst kermis, gaf aan dat er bij 
hen geen inzicht is in de samenstelling/opbouw van het bedrag van het in de 
programmabegroting als doorbelasting wordt genoemd. Een inzicht dat ook de raad niet 
heeft aangezien dit niet expliciet uit de programmabegroting blijkt. De VVD verzoekt dan 
ook om inzicht in de opbouw van de kosten, d.w.z. de kosten voor zover deze nog niet 
door de horeca-ondernemers zelf worden gedragen, te verschaffen. Een en ander ook in 
het licht van het feit dat bij horeca-ondernemers de bereidheid blijkt om de kosten waar 
mogelijk voor hun rekening te nemen.

Antwoord:

Vanaf 2020 moeten naast de organisator van de kermis (attracties en kramen) ook de 
horeca-ondernemers die activiteiten buiten de horeca-inrichting willen organiseren, 
hiervoor een evenementenvergunning aanvragen. Normaal komen kosten, zoals 
bijvoorbeeld voor het plaatsen van hekwerken, het treffen van verkeersmaatregelen en 
van het inrichten van de camera-unit en vergaderruimte veiligheidsteam 
(keten/containers) voor rekening van de organisator van het evenement. Bij de 
kermissen nam de gemeente deze kosten tot nu toe echter steeds voor haar rekening. 
Vanaf 2020 zullen deze kosten voor rekening van de organisatoren komen.

Onderstaand de kosten die de gemeente in 2019 voor haar rekening heeft genomen.

kermis d Ekker C 1.818,00

kermis V'hoven Dorp C 6.485,00

Kermis Zeelst C 45.221,65

* Cameratoezicht C 3.880^
* ESI Crowd management C 1260^
* EHBO C 5.000^
* Stroom camera's C 150^
* Gebruik terrein derde C 300^
* Bezetting fietsenstalling C 300^
* Gebruik stroom derde C 300^
* Factuur Kapteijns (o.a. plaatsen 
keten/toiletwagen, hekwerken, 
verkeersmaatregelen) C 34.031,65

Kermis Oerle C 3000,00


