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Onderwerp: Opbrengsten augustuskermis 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
In verband met de bouwwerkzaamheden op en rond de Grote Markt is er bij de 
verpachting rekening gehouden met minder beschikbaar ruimte voor de kermis. 
Daardoor is er ook een kleinere pachtsom gegenereerd. Deze lagere opbrengsten zijn bij 
de voorbereiding van de begroting 2010 aangemeld. Daarbij is tevens aangegeven dat 
naar alle waarschijnlijkheid ook de augustuskermis een lagere pacht zou genereren  
(€ 150.000,--) en dat de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken (KVvV), die deze 
inkomsten ontvangt, waarschijnlijk een aanvraag in zou dienen voor een extra bijdrage 
(€ 60.000,--). Ter compensatie voor de minder opbrengst van de kermissen is  
€ 150.000,-- toegekend. 
 
Reden voor deze notitie is, dat de (KVvV) gevraagd heeft eveneens voor compensatie 
in aanmerking te komen. De opbrengst van de augustuskermis gaat altijd, na aftrek van 
kosten, naar de KVvV. 
 
Meikermis. 
De meikermis heeft dit jaar behalve op de Grote Markt en Vismarkt ook 
plaatsgevonden op de Ossenmarkt. Hierdoor is een deel van het verlies in pachtsom 
gecompenseerd en blijft Groningen een aantrekkelijke kermisstad. Wel zijn er extra 
kosten gemaakt. Het totaal aan minder inkomsten en extra kosten is € 85.000,--. Van de 
€ 150.000,-- nieuw beleidsgeld resteert derhalve € 65.000,--. 
 
Augustuskermis. 
De opbrengst van de augustuskermis komt toe aan de KVvV. Zij gebruiken dit geld 
voor de organisatie van feesten voor de viering van het Gronings Ontzet. De opbrengst 
van de pachtsom van de augustuskermis 2010 is € 99.000,--. Ten opzichte van 2009 is 
dit € 30.000,-- minder. De KVvV vraagt gecompenseerd te worden voor de lagere 
opbrengst. Zij hebben aangegeven, dat hun budget voor festiviteiten niet ruim is. 
Bovendien is men volop bezig met de organisatie van de festiviteiten. Achteraf bezien 
was er voldoende ruimte op de Grote Markt om de volledige kermis te kunnen 
verpachten. Daarom wordt voorgesteld de KVvV voor 2010 voor € 30.000,-- te 
compenseren maar daarbij geen garanties te geven voor de komende jaren. Dit past 
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binnen het beschikbare budget. 
Gelet op vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken (KVvV) voor 2010 gezien de 

geringere kermisopbrengsten te compenseren voor € 30.000,--;  
II. de kosten te dekken uit restant nieuw beleidsgeld 2010 ten behoeve van 

kermissen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 


