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RAADSBERICHT 
(voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)  

 
 

Van  : het college van burgemeester en wethouders                    
    
Aan   : de raads- en commissieleden  

                   
Datum  : 18 juli 2017 
 
Nr.   : 2017-42 
 
Portefeuillehouder: burgemeester Bakker 
  
Onderwerp : Uitbesteding organisatie kermissen 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waar over gaat dit raadsbericht. 
In onze vergadering van 26 juni 2017 hebben we het onderwerp afstoten organisatie 
kermissen Denekamp en Ootmarsum besproken.  
 
Ons besluit: 
Akkoord te gaan met het voornemen een proces te starten voor het afstoten van de 
organisatie van de kermissen in Denekamp en Ootmarsum en dit proces samen met 
belanghebbenden vorm te geven. 
 
Nader toelichting: 
De gemeente Dinkelland organiseert al sinds jaar en dag de najaarskermis in Denekamp en 
de Koale Kermis in Ootmarsum. De gemeente heeft hierbij drie verschillende rollen: de 
gemeente is organisator, de gemeente is vergunningverlener en de gemeente is handhaver.  
In verband met diverse negatieve gebeurtenissen bij evenementen wordt er de laatste jaren 
veel strakker getoetst op de vergunningverlening voor een evenement en alles wat hierbij 
komt kijken. De gemeente heeft bij deze evenementen drie petten op. Instanties zoals de 
Veiligheidsregio Twente geven al enkele jaren aan deze situatie ongewenst te vinden. 
Daarnaast is het ongebruikelijk dat een gemeente evenementen organiseert.      
 
Vergunningverlening en handhaving zijn gemeentelijke taken. Het organiseren van 
evenementen is dat niet. Voorgesteld wordt daarom om de organisatie van de kermissen 
elders neer te leggen.  
De gemeente Dinkelland wil graag de kermissen in Denekamp en Ootmarsum behouden. Met 
name de Koale Kermis in Ootmarsum is veel meer dan alleen een kermis en kent een 
jarenlange traditie. De Koale Kermis is een begrip in de regio en ver daarbuiten. Daarom 
kiest de gemeente er niet voor om de kermissen niet meer te organiseren, maar wil de 
gemeente een proces faciliteren om te komen tot een goede nieuwe werkwijze. We willen de 
organisatie van de kermissen ‘warm overdragen’, bij voorkeur lokaal in Denekamp en 
Ootmarsum. We willen het proces om te komen tot een overdracht van de organisatie samen 
met de inwoners/belanghebbenden in beide kernen doen en hierin als gemeente het 
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voortouw nemen. We nemen voor dit proces ruim de tijd. Op termijn neemt de gemeente de 
organisatie van de kermissen niet langer op zich.  
 
In de komende periode wordt dit proces gestart. We leggen in beide kernen de vraag neer 
wie mee wil denken en doen om ervoor te zorgen dat ook op termijn de najaarskermis in 
Denekamp en de Koale Kermis in Ootmarsum bestaan. We benaderen 
mensen/stichtingen/organisaties actief en daarnaast kan men zich ook zelf aanmelden. Ook 
wanneer tijdens het proces blijkt dat het niet lukt om mensen te vinden voor de projectgroep 
en/of om de organisatie elders neer te leggen, stopt de gemeente Dinkelland op termijn met 
de organisatie van de kermissen.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Dinkelland 
 
 
Namens dezen, 
 
 
Ineke Bakker 
burgemeester 
 
 
 
 


