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Aan
de heer A. de Vries
van fractie VSP Dordrecht

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 23 augustus 2022
Ons kenmerk 2022-0138216
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake gunning Wintercircus 2022

Geachte heer De Vries,

Bij brief van 11 juli 2022, bij ons ingekomen op 11 juli 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de
fractie VSP Dordrecht vragen gesteld inzake gunning Wintercircus 2022.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1- De VSP wil graag weten waarom het zo lang moet duren, graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het college deelt de mening dat het proces rondom de voorselectie 
inderdaad lang heeft geduurd. De gemeente is echter verantwoordelijk 
voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle aanvragers. Zoals 
de beleidsregel voorschrijft, vindt er op het moment van schaarste een 
voorselectie plaats. De beleidsregel schrijft voor dat de aanvragen voor
1 september (in het jaar voor het plaatsvinden van het circus) binnen 
moeten zijn; omdat er op 1 september 2021 geen aanvragen zijn 
ingediend, zijn wij coulant geweest door de deadline te verruimen. 
De voorselectie zoals deze heeft plaatsgevonden voldeed op 
verschillende punten niet aan de wensen. De vragen die door de 
gemeente zijn gesteld bleken te summier beantwoord door de 
aanvragers om zorgvuldig te beoordelen. Daarnaast kunnen de vragen 
van de gemeente worden verduidelijkt. Zodoende is besloten het 
traject van voorselectie te verlengen, ook om alle aanvragers de 
mogelijkheid te geven de vragen vollediger te beantwoorden. 
Op het moment van beantwoording van deze Artikel 40-vragen is de 
selectie overigens afgerond. Circus Royal krijgt de mogelijkheid om de 
vergunning aan te vragen voor het wintercircus. Dit is gebeurd nadat 
de andere aanvragers hebben aangeven niet mee te willen doen in 
deze voorselectie. Circus Royal heeft de selectievragen zeer goed 
beantwoord en er is een prettig gesprek geweest (met betrokken 
ambtenaren en de circusorganisatie) over het vervolg van de 
vergunningsaanvraag.

Vraag 2- De VSP vindt dat de gunning moet en kan worden doorgeschoven, 
veranderende spelregels na verstrekken van de gunning zijn "not done"
is het College bereid dit standpunt te volgen.

Antwoord De Beleidsregel Procedure Voorselectie Circussen' is per 1 juni 2021 
vastgesteld. De APV stelt dat een vergunning moet worden gebruikt 
binnen de vastgestelde tijd, indien er een tijd is vastgesteld. Zie 
hiervoor artikel 1:6a en artikel 1:7 van de APV Dordrecht.
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Vraag 3- Het tijdspad is naar de mening van de VSP niet echt haalbaar voor de 
organisatie van een wintercircus, waarbij je 3 maanden voor de start 
pas te horen krijgt of de gunning aan jou wordt toebedeeld. Want na de
gunning kan je pas beginnen met het regelen. Is het college het 
hiermee eens.

Antwoord  Het college begrijpt dat drie maanden voorbereidingstijd voor het 
organiseren van een groot evenement kort is. 

Vraag 4- Zie de volgende link; Beleidsregel procedure volgens artikel 5 en 6 dan 
is er maar één mogelijkheid, de gunning kan alleen aan Dordts 
Wintercircus Royal verstrekt worden volgens de VSP, is het college 
bereid om de gunning zo snel als mogelijk (eigenlijk gisteren) aan het 
wintercircus te verstrekken.

Antwoord Artikel 5 gaat over vereisten waaraan een organisatie moet voldoen om
in aanmerking te komen voor een vergunning. Artikel 6 gaat over 
kwaliteitselementen waarop in de voorselectie wordt beoordeeld. Ook 
andere aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. 
Zoals aangegeven vraagt alleen Circus Royal op dit moment de 
vergunning aan voor het wintercircus. Het college ziet er op toe dat dit 
proces zo vlot mogelijk verloopt. Het college wil graag de beleidsregel 
verbeteren zodat de aanvragen in de toekomst soepeler verlopen.    
Het college kijkt uit naar een mooi wintercircus. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Ondernemers/Evenementen/Collegebesluit_voorselectie_circussen.pdf

