ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 52477-2021
Medewerker
Team
Datum
Portefeuillehouder

:
:
:
:

Okke Stam
Maatschappelijke Ontwikkeling
26 november 2021
wethouder H. Olthof

BIJLAGEN:
Overeenkomst van opdracht havenmeester 2022 (zaaknummer 33992-2021)
Bijlage 1 overeenkomst van opdracht taakomschrijving (zaaknummer 33992-2021)
Bijlage 2 overeenkomst van opdracht beheersgrens (zaaknummer 33992-2021)
Bijlage 3 overeenkomst van opdracht KPI’s (zaaknummer 33992-2021)
Huurovereenkomst drijvende horecavoorziening Loswal Wijhe 2022 (zaaknummer 33992-2021)
Bijlage 1 huurovereenkomst ligplaats horeca (zaaknummer 33992-2021)
Bijlage 2 huurovereenkomst Businessplan terras de Loswal (zaaknummer 33992-2021)
Collegevoorstel Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot + Havenmeesterschap Loswal te Wijhe 2020
(zaaknummer 10161-2020)
AFSTEMMING MET →
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2022
BESLUIT burgemeester en wethouders
1. Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis
voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2022;
2. Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het
aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2022.
SAMENVATTING
In 2022 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een
huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van
de overeenkomsten voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.
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INLEIDING
Uw college heeft in het collegevoorstel “Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot +
Havenmeesterschap Loswal te Wijhe 2020” van 17 februari 2020 ingestemd met de voorgestelde
adviespunten. Een van de adviezen waarmee het college heeft ingestemd was het aangaan van een
overeenkomst van opdracht met de havenmeester dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis,
evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal. Deze
overeenkomsten waren aangegaan voor het toeristische seizoen 2020. In de overeenkomst is de intentie
uitgesproken om de overeenkomst tussen de heer J.H. Doorgeest en de gemeente Olst-Wijhe, bij een
positieve evaluatie, telkens met één jaar te verlengen tot 31 december 2023. Voor het toeristische seizoen
2022 is het noodzakelijk om weer nieuwe overeenkomsten aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest. De
(financiële) voorwaarden blijven in beide overeenkomsten gelijk ten opzichte van de overeenkomsten van
2021.
BEOOGD RESULTAAT
Overeenkomst tussen gemeente en dhr. J. H. Doorgeest voor de huur van de ligplaats van de drijvende
horecavoorziening aan de Loswal en daaraan verbonden overeenkomst van opdracht voor
havenmeesterschap wordt verlengd met één jaar (2022).
KADER
- Collegevoorstel “Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot + Havenmeesterschap Loswal te Wijhe
2020”
ARGUMENTEN
Aangaan nieuwe overeenkomst van opdracht met de havenmeester
Voor het borgen van het havenmeesterschap in 2022 is het noodzakelijk een nieuwe overeenkomst van
opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis. De vorige overeenkomst was
alleen voor het jaar 2021 getekend. Uit de positieve evaluatie tussen de gemeente en dhr. J. H. Doorgeest
op 26 oktober 2021 is gebleken dat beiden partijen een nieuwe overeenkomst met elkaar aan willen gaan
voor het toeristische seizoen 2022. Een positieve evaluatie is een voorwaarde om een nieuwe
overeenkomst op te stellen voor het daaropvolgende jaar. Aan de hand van de evaluatie zijn de
taakomschrijving van havenmeester en de KPI’s op enkele punten gewijzigd/aangescherpt.
De financiële voorwoorden blijven gelijk ten opzichte van de overeenkomst van 2021. Dit houdt in dat de
havenmeester ook in 2022 een vergoeding krijgt van € 4,50 voor iedere overnachting op de
camperplekken en ligplaatsen op de Loswal in Wijhe als vergoeding voor het werk als havenmeester. De
stroom die wordt aangeboden op de Loswal is geen gemeentelijke voorziening.
Aangaan huurovereenkomst met Vof Sallands Eethuis (drijvende horecavoorziening) voor een
ligplaats aan de Loswal
Voor 2022 is het noodzakelijk om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van
VOF Salland Eethuis voor de ligplaats van de drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van
Wijhe voor 2022. Dit omdat de vorige overeenkomst getekend in 2021 dit jaar afloopt. De huurprijs
bedraagt € 1.050,- ex. BTW wat gelijk is met de huurprijs van 2021. De huurovereenkomst voor het
aanmeren van de drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe en de
opdrachtovereenkomst voor de functie van havenmeester zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
DRAAGVLAK
De uitgangspunten voor de ligplaatsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht voor de functie van
havenmeester voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis
en door beide partijen akkoord bevonden.
DUURZAAMHEID
n.v.t
RISICO’S (financieel/juridisch)
n.v.t
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES
n.v.t.
AANPAK/UITVOERING
- De overeenkomst van opdracht met de havenmeester en de huurovereenkomst voor de drijvende
horecavoorziening 2021 worden getekend op door dhr. J. H. Doorgeest. Na ondertekening zullen de
overeenkomsten worden ondertekend door burgemeester Strien, namens college van B&W. De
overeenkomsten gaan in per 1 januari 2022.
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