De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 17 november
2020 inzake Besluiten over Afdrachten reclame concessies in relatie tot Corona;
gelet op artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet; artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 25 leden 2 en 3 Gemeentewet artikel 10 lid 2 sub g en artikel 11 Wet
openbaarheid van bestuur;
overwegende dat:
 door Covid-19 minder mensen op straat zijn (minder passanten) en vrijwel alle
evenementen zijn afgelast, waardoor adverteerders zijn gestopt met advertenties of een
lagere prijs willen betalen voor de advertenties omdat het bereik is afgenomen;
 de exploitanten als gevolg van de Corona crisis een substantieel deel van hun omzet
verliezen;
 op basis van een juridische analyse geconstateerd wordt dat zonder maatregelen de
exploitanten bij een stap naar de rechter een reële kans maken dat de gemeente
gedwongen wordt om voor de overeenkomsten afwijkende afspraken te maken over de
betaling van de openstaande facturen;
 er sprake is van onvoorziene omstandigheden (Covid-19), maar ook van
ondernemersrisico;
 partijen in meer of mindere mate profiteren van de NOW-regeling en zelf ook
kostenbesparingen gerealiseerd zullen hebben;
 maatwerk per exploitant mogelijk is, omdat de impact van Covid-19 per reclamevorm
verschilt, de nog lopende contractduur uiteenloopt en rekening gehouden moet worden met
specifieke contractuele voorwaarden.
 zonder maatregelen (exploitanten kunnen failliet gaan of contracten worden onvrijwillig
ontbonden) de gemeente het risico loopt een groter verlies te gaan leiden (operationele
kosten, verlies van afdracht na contract beëindiging en een lagere afdracht na
heraanbesteding);
 in de bijlagen 'Dordrecht-advies-Corona-NABB', 'Maatwerk voorstel ESH', 'Maatwerk
voorstel Ocean' en 'Maatwerk voorstel C&W' bedrijfsgevoelige (contract) informatie is
opgenomen;
 in de bijlage Dordrecht-advies-Corona-NABB ook persoonlijke beleidsopvattingen van het
adviesbureau zijn opgenomen die het bureau vertrouwelijk aan de gemeente heeft
verstrekt;
 openbaarmaking van de bedrijfsgevoelige (contract)informatie mogelijk de contractpartijen
onevenredig kan benadelen ten opzichte van concurrenten;
 openbaarmaking ervan daarom niet opweegt tegen deze onevenredige benadeling;

besluit:

aan ESH Media compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te verlagen met 40%;
aan Ocean Outdoor Nederland BV compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te
verlagen met 35%;
aan C&W Lichtmastreclame BV compensatie te verlenen door de afdracht over het jaar 2020 te
verlagen met 5%.

Zaaknummer

De raad stemt in met het voorstel.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 15 december 2020.

InProces BBV: 2020-0151474

