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1 ALGEMENE SITUERING VAN DE OPDRACHT  

1.1 ALGEMENE INDELING 
Deze concessie wordt uitgeschreven door het lokaal bestuur Boom, Antwerpsestraat 44 en omvat de 

toewijzingsprocedure van de concessie van het uitbatingsrecht van een pop-up zomerbar in het 

centrum, bij voorkeur in de pittoreske Tuin van de dekenij, met ingang langs de Hoogstraat. Het 

terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 2500 m². 

De concessie zal worden toegewezen volgens een specifieke procedure zonder voorafgaande selectie 

van kandidaten, waarbij het gemeentebestuur voor de beste uitbating kiest vanuit het oogpunt van 

algemeen belang.  

1.2 SELECTIE EN PROCEDURE 
De concessievoorstellen zullen door het college van burgemeester en schepenen worden beoordeeld 

volgens de concessiecriteria.  

Inschrijvingen lopen tot 15 juni, het college van burgemeester en schepenen op maandag 21 juni de 

toewijzing zal doen. De opening van de zomerbar vindt idealiter plaats in de maanden juli – augustus – 

september.  Na de indiening van het voorstel zal het lokaal bestuur telkens in overleg treden met alle 

kandidaten maar dit overleg houdt geenszins een vroegtijdige toekenning in en is louter informatief 

bedoeld om het voorgestelde concept 100 % te kunnen inschatten. Op die manier krijgt elke kandidaat 

dezelfde kans om een 'pitch' te doen rond hun concept.  

1.3 TEGENSTIJDIGHEDEN EN ONDUIDELIJKHEDENIN DE TOEWIJZINGSLEIDRAAD  
Deze leidraad is met zorg samengesteld met veel belang aan de gelijke behandeling van de 

kandidaten.  

Indien in deze leidraad tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, … zouden opgemerkt worden die 

bijvoorbeeld van aard zijn dat ze volgens de kandidaten aanleiding geven tot misinterpretaties of 

misvattingen, of zelfs de kandidaten in de onmogelijkheid brengen een concessievoorstel in te dienen, 

dan wordt van de kandidaten gevraagd dat zij dit schriftelijk aan het lokaal bestuur laten weten 

uiterlijk 15 dagen voor de indieningsdatum van de concessievoorstellen (via de contactpersoon, zie 

hoofdstuk 2 van deze leidraad).  

Een kandidaat kan zich dan ook niet meer beroepen op onduidelijkheden of onvolkomenheden 

waarvan hij het lokaal bestuur pas ná het indienen van zijn concessievoorstel in kennis heeft gesteld. 

1.4 AKKOORDVERKLARING 
Door een concessievoorstel in te dienen, aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van 

voorliggende leidraad, inbegrepen de keuze voor de eigenheid van de procedure en het verloop ervan. 

De kandidaat kan niet meer rechten putten uit deze leidraad dan uitdrukkelijk vermeld. 

1.5 CONCESSIEGEVER EN CONTACTPERSOON 
De concessie wordt verleend door:  
Lokaal bestuur Boom 
Antwerpsestraat 44  
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2850 Boom 
 
Het lokaal bestuur wordt voor deze procedure vertegenwoordigd door het college van burgemeester 
en schepenen.  

Met de opvolging van deze procedure is belast, hiertoe optredend als contactpersoon: 

Kevin Verheyden, evenementen dienst Beleving, kevin.verheyden@boom.be  

Bij afwezigheid: Patrick Poppe, diensthoofd dienst Beleving, patrick.poppe@boom.be  

De contactpersonen gelden als énig contactpersonen namens het lokaal bestuur, voor 
geïnteresseerden en kandidaten, tijdens de ganse duur van de procedure. 

De samenstelling van de 'jury' wordt verder besproken.  

1.6 TOEPASSELIJKE WETGEVING 
Deze procedure heeft betrekking op het verlenen van een domeinconcessie en  wordt toegewezen 

door de organisatie van een specifieke procedure om elke kandidaat op gelijke wijze te behandelen en 

gelijke kansen te bieden.  

Het uitbatingsrecht of de concessie valt evenwel zelf niet onder de toepassing van de Belgische 

reglementering inzake overheidsopdrachten noch onder de Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten 

(gezien de drempel van 5,186 miljoen euro niet wordt bereikt), doch wordt met respect voor de 

gelijke mededinging en het beginsel van behoorlijk bestuur aan een transparante marktbevraging 

onderworpen.  

Deze concessie kan niet gekwalificeerd worden als een “overheidsopdracht” en valt niet onder de 

handelshuurwetgeving. 

2 VOORWERP VAN DE CONCESSIE 

Voorliggende concessieleidraad heeft als voorwerp de uitbating van een pop-up zomerbar, in de Tuin 

van de Dekenij, binnen de omheining van de tuinmuren,  conform het concept dat de 

concessiehouder indient bij zijn inschrijving.  

In bijlage wordt een grondplan toegevoegd waarop de inplanting van de pop-up zomerbar wordt 

aangeduid door de concessionaris.  

Vanuit het gemeentebestuur wordt aangeboden;  

- Een omheind openluchtterrein van 2500 m², voornamelijk gras, struiken, bomen; 

- Het gras wordt om de 2 weken en voor zover nodig  gemaaid door de gemeentelijke diensten; 

- Op het terrein is elektriciteit  (3 fasen stroomvoorziening) voorzien: voor wateraan- en afvoer 

dient de uitbater zelf te voorzien of zich te verstaan met onder andere het dekenaat;  

- via de gemeentelijke website en social media wordt de zomerbar aangekondigd en haar 

activiteiten mee gepromoot; 

-  Meubilair,  bar , verlichting en sanitair dient door de concessionaris te worden voorzien. 
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Vanuit het principe van het behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en het 

zuinigheidsbeginsel, alsmede vanuit een behoorlijk beheer van het gemeentelijk patrimonium, 

waarmee het lokaal bestuur is belast en de nood aan een optimale dienstverlening, past het dat in 

ieder geval door de kandidaten wordt nagedacht over een duurzame, marktconforme, efficiënte, 

ruimtelijk aanvaardbare en commercieel haalbare concessie.  

3 TERMIJN 

 

De concessie wordt verleend voor 1 zomer; het terrein wordt beschikbaar gesteld van 25/06/2021 tot 

30/09/2021. De zomerbar mag geopend zijn in de periode van 1/07/2021 tot en met 30/09/2021. De 

concessie kan jaarlijks, na positieve evaluatie, verlengd worden tot maximum in 2024, telkens met 

eenzelfde periode in de zomer – eventueel nog uit te breiden met de maand juni – van het 

daaropvolgende jaar en steeds onder voorbehoud van het ter beschikking zijn van het terrein voor 

deze initiatieven. Begin- en einddatum van de zomerbar worden jaarlijks door het college van 

burgemeester en schepenen bepaald. 

De concessionaris dient de toepasselijke reglementeringen te volgen betreffende preventie van 

geluidshinder en volgende richtlijnen te respecteren:  

4 BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

4.1 PROCEDURE 
De toewijzing va de concessie zal in twee fasen plaatsvinden. 

In de eerste fase kunnen geïnteresseerde partijen op basis van deze leidraad een concreet 

concessievoorstel indienen. 

Deze voorstellen worden als volgt onderzocht: 

- controle van de volledigheid van de kandidatuur; 

- controle van de handtekening en handtekeningsbevoegdheid; 

- controle van het uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon / natuurlijke persoon die 
de kandidatuur heeft ingediend (dit attest moet door de kandidaat worden aangeleverd); 

- controle van de gevraagde ervaring en deskundigheid (voor te leggen door de kandidaat). 

Alle kandidaten worden van de selectie respectievelijk niet-selectie, met inbegrip van de nodige 

motivering, op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheidsverklaring van hun ingediend voorstel. 

In de volgende fase wordt overgegaan tot voorafgaand en invidueel overleg met alle indieners van een 

concreet concessievoorstel en een toelichting door de kandidaten van hun businessplan en plan van 

aanpak aan een jury bestaande uit het afdelingshoofd Beleving, diensthoofd Beleving, de 

projectcoördinator Lokale economie en ontwikkeling en de schepen van evenementen. Deze jury zal 

uiteindelijk een finaal verslag en quotering overmaken aan het college van burgemeester en 

schepenen die de uiteindelijke keuze maakt.  
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4.2 AFWIJKING VAN DE PROCEDURE 
Het lokaal bestuur behoudt zich het recht voor om dit procedureverloop nog aan te passen, zonder 

dat hieruit een recht op schadevergoeding voor de (geselecteerde) kandidaten voortvloeit en steeds 

met respect voor de gelijke mededinging en de wettelijke bepalingen ter zake. 

4.3 DIGITALE PROCEDURE 
De procedure zal, om redenen van efficiëntie, maximaal digitaal (per e-mail) verlopen. De kandidaten 

worden dan ook verzocht een contactpersoon op te geven die per mail bereikbaar is. 

4.4 GEEN VERPLICHTING TOT TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE  
Er bestaat in hoofde van het lokaal bestuur geen enkele verplichting tot gunning.  

Het lokaal bestuur kan te allen tijde de procedure stopzetten zonder enige vergoeding te zijn 

verschuldigd of zonder dat dit een pre-contractuele aansprakelijkheid kan teweegbrengen.  

De beslissing tot stopzetting dient wel afdoende gemotiveerd te zijn. 

4.5 INDICATIEVE TIMING 
- 10 mei 2021: goedkeuring van de leidraad door College  

- 20 mei: goedkeuring van de publieke procedure door de gemeenteraad 

- 21 mei: publicatie van de oproep via website, sociale media en pers  

- 15 juni: uiterste datum voor het indienen van een concessievoorstel door kandidaten 

- tussen 21 mei en 15 juni: tussentijdse toelichting businessplan door de kandidaten aan de jury  

- 21 juni: college wijst de concessie toe en verwittigt kandidaten met een gemotiveerd verslag 

- 22 juni: start voorbereiding op het terrein 

- 1 juli: opening zomerbar 2021  

 

5 CONCESSIEVOORSTELLEN  

5.1 INDIENING 
Het concessievoorstel moet ingediend worden: 

volgens het model, opgenomen in Bijlage 1 gericht aan: 

Lokaal bestuur Boom 
T.a.v. Kevin Verheydenen 

Antwerpsestraat 44 
2850 Boom 

kevin.verheyden@boom.be 
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- uiterlijk  op 15 juni  2021. 

- op één van de hierna volgende wijzen : 

o ofwel onder definitief gesloten omslag afgegeven tegen ontvangstbewijs op het adres 

van het lokaal bestuur (binnen de openingsuren van het gemeentehuis), 

o ofwel ingezonden per post, als gewoon of aangetekend stuk, in een definitief gesloten 

omslag met vermelding op de omslag, “CONCESSIE POP-UP zomerbar”  

o Digitaal per mail  

Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor moeilijkheden met concessievoorstellen die door de 

kandidaat, op eigen risico, op een andere wijze worden overgemaakt. 

5.2 ENKELVOUDIGE DEELNAME AAN DE PROCEDURE 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich slechts éénmaal aanmelden als kandidaat of als 

deelgenoot van een samenwerkingsverband van een kandidaat. 

Ook mogen teamleden of onderaannemers worden toegevoegd. 

5.3 TAAL 
Het concessievoorstel moet verplicht worden opgesteld in het Nederlands. De procedure zal in het 

Nederlands verlopen. 

5.4 ONDERTEKENING 
Het concessievoorstel moet rechtsgeldig zijn ondertekend. Het concessievoorstel moet worden 

gedagtekend en ondertekend door de persoon of de personen die de kandidaat rechtsgeldig kunnen 

verbinden. De ondertekening dient te zijn vergezeld van de functie of de hoedanigheid van de 

ondertekenende persoon. 

Wanneer de kandidaat een samenwerkingsverband is, wordt het concessievoorstel ondertekend door 

elk van de deelgenoten, die verplicht zijn zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden, hetzij door een 

vertegenwoordiger van de deelgenoten in welk geval zij verplicht zijn aan te wijzen wie van de 

deelgenoten het samenwerkingsverband ten aanzien van het lokaal bestuur vertegenwoordigt. 

Het concessievoorstel dat door een volmachthouder wordt ingediend, vermeldt duidelijk de 

volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De volmachthouder voegt bij het concessievoorstel de 

akte waaruit duidelijk zijn ondertekeningsbevoegdheid blijkt.  

5.5 GEVOLGEN VAN DE INDIENING 
Door een concessievoorstel in te dienen, erkent de kandidaat: 

- dat hij onvoorwaardelijk de inhoud van deze leidraad aanvaardt; 

- dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de procedure. 

Er worden geen kosten in verband met de opmaak van een concessievoorstel door het lokaal bestuur 

vergoed. 

Er is geen publieke openingszitting van de ontvangen voorstellen. 
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De voorstellen blijven geldig gedurende een periode van 90 kalenderdagen. 

5.6 VERTROUWELIJKHEID 
Door aan deze procedure deel te nemen, verbinden de kandidaten zich ertoe alle vertrouwelijke 

informatie die zij van het lokaal bestuur ontvangen en alle vertrouwelijke informatie die zij aan het 

lokaal bestuur verstrekken dan wel in het kader van de procedure (zullen) vervaardigen, geheim te 

houden en niet aan derden te verstrekken, inbegrepen de vertrouwelijke gegevens die in de 

gespreksrondes worden besproken. 

5.7 INLICHTINGEN EN VRAGEN 
De kandidaten kunnen vragen om inlichtingen omtrent deze leidraad per mail richten aan de 

contactpersoon (zie hoofdstuk 2). 

De vragen om toelichting worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingediend. 

Uitsluitend vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot verdere 

verduidelijking van de bepalingen van de leidraad aanleiding kunnen geven, zullen worden 

beantwoord.  

De vragen en/of opmerkingen dienen gegroepeerd te worden ingediend en worden enkel (schriftelijk) 

beantwoord indien relevant voor het dossier. 

5.8 VERPLICHTE INHOUD VAN HET CONCESSIEVOORSTEL 
Het voorstel bestaat verplicht – op straffe van onvolledigheid - uit 6 hoofdstukken, duidelijk van elkaar 

te onderscheiden: 

Hoofdstuk 1. Administratieve gegevens  

het ingevulde inschrijvingsformulier met de opgave van de natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die kandideert als concessiehouder (maatschappelijke zetel, OR): de 

concessie kan slechts worden toegewezen aan een rechtspersoon (al dan niet in 

oprichting), met aanduiding van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon (met opgave 

van de rechtsgeldigheid van de vertegenwoordiging / handtekening door voorlegging van 

de statuten en het mandaat); 

Hoofdstuk 2: Uittreksels uit centraal strafregister  

Hoofdstuk 3: Ervaring / Deskundigheid en eigen motiveringsnota (zie gunningscriteria) 

Hoofdstuk 4. Exploitatievoorstel: motivering, concept, plan van aanpak; (zie gunningscriteria) 

Hoofdstuk 5. Businessplan (zie gunningscriteria) 

Hoofdstuk 6. Voorstel van basisconcessievergoeding (zie gunningscriteria) 

Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van het voorstel behoudt het lokaal bestuur zich het recht voor 

aanvullingen te vragen of het voorstel onmiddellijk af te wijzen als onvolledig. 
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5.9 TOELICHTING VAN HET VOORSTEL 
Er wordt aan de kandidaten tijd gegeven tot 15 juni 2021 om een voorstel in te dienen.  

De kandidaten zijn nadien verplicht hun voorstel toe te lichten aan het lokaal bestuur. Zij worden hier 

individueel van op de hoogte gebracht. Deze toelichtingen zullen doorgaan op afspraak tussen 25 mei 

en 15 juni 2021. Van elke toelichting wordt een deskundig verslag opgemaakt. 

6 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE 

6.1 TOEGANGSRECHT 
De concessie kan worden toegewezen aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon. 

De kandidaat voegt een uittreksel uit het strafregister bij de kandidatuur. Hieruit moet blijken dat de 

kandidaat niet bij  vonnis veroordeeld is voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. Dit 

heeft betrekking op de natuurlijk persoon hetzij, wanneer de kandidatuur wordt ingediend door een 

rechtspersoon, op de rechtspersoon én op de leidinggevende van de rechtspersoon. 

6.2 KWALITATIEVE SELECTIE 
Er worden slechts kandidaten weerhouden die over voldoende ervaring en/of deskundigheid en/of 

motivatie beschikken. 

6.2.1 Ervaringen en/of deskundigheid  

De kandidaat-concessiehouder zal aantonen dat hij relevante ervaring of opleiding heeft (niet 

noodzakelijk beperkt tot horeca), in de afgelopen 5 jaar, en/of over een bijzondere deskundigheid of 

motivatie beschikt, én die (in de beide gevallen) relevant / nuttig is voor het beoogde uitbatingsrecht. 

De ervaring van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de opsomming van de opgedane 

ervaring. Hiertoe worden door de kandidaat referenties opgegeven. De referenties zullen slechts in 

aanmerking genomen worden wanneer de volgende gegevens worden verstrekt: 

- adres van de exploitatie; 

- periode van exploitatie; 

- weergave waarom deze ervaring nuttig is voor de uitbating van de zomerbar 

Er is geen beperking op het aantal referenties dat mag worden opgegeven. 

Het lokaal bestuur is bevoegd de opgegeven referenties te controleren  

De kandidaat kan zijn bijzondere deskundigheid ook op andere wijzen illustreren (vb. diploma’s, 

brevetten, etc.). 

De kandidaat draagt de volle verantwoordelijkheid tot het indienen van een volledige en voldoende 

gedetailleerde kandidatuur. 

6.2.2 Vragen aan de kandidaten 

Gedurende de procedure kan het lokaal bestuur aan de kandidaten vragen hun kandidatuur toe te 

lichten, te preciseren of nauwkeuriger te omschrijven.  
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Het lokaal bestuur zal dit enkel doen in de mate dit niet leidt tot concurrentievervalsing of 

discriminatie van de andere kandidaten.  

7 TOEWIJZINGSCRITERIA  

Volgende criteria zijn van toepassing bij de toewijzing van de concessie:  

1. Kwaliteit van de invulling van de concessie: 50 punten 

2. Betrokkenheid, vergoedingen, financiële return: 20 punten 

3. Lokale verbinding: 15 punten 

4. Duurzaamheid: 15 punten 

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 

houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de concessie toegewezen worden aan het 

voorstel welke volgens deze afweging “de meeste meerwaarde biedt volgens de principes van het 

algemeen belang.”  

7.1 TOEWIJZINGSCRITERIUM 1: KWALITEIT VAN DE INVULLING VAN DE CONCESSIE (50 PUNTEN) 
 
De concessie betreft het terrein 'de tuin van de dekenij.' Een grote troef is de ligging pal in het 
centrum en het pittoreske van een 'stadstuin.' 
  
Het lokaal bestuur waakt er over dat de exploitatie van de betrokken infrastructuur gebeurt 

door een gemotiveerde concessiehouder met een duidelijke en aantrekkelijke, haalbare 

uitbating en een visie die rekening houdt met de doelgroepen en de specifieke functies van de 

infrastructuur. Samenwerking met het museum is een meerwaarde.  

 
Minimumvereisten: 

1. Terrein 
o Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht. 

o De inrichting van het terrein zal volledig door de concessionaris gebeuren, inclusief 

eigen sanitair, verlichting, podium, zitmeubilair en bar. Een inrichtingsplan moet 

toegevoegd worden. 

o De concessionaris heeft de vrije keuze om constructies aan te brengen, maar deze 

moeten duidelijk tijdelijk zijn en kunnen pas geplaatst worden na voorafgaandellijk overleg 

met het lokaal bestuur.  

2. Verzekering 
 

o De concessionaris zal voor de duur van de concessie zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
verzekeren  
 

3. Personeel 
 

o De concessionaris, moet over bevoegd en voldoende personeel beschikken om de exploitatie 
op vakkundige wijze en in een normaal tempo te kunnen verzekeren; 
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o De uitbater en het door hem of de concessionaris aangesteld bedienings - of hulppersoneel 
moet van goed zedelijk gedrag zijn. Het lokaal bestuur  is gerechtigd alle bewijsstukken 
daaromtrent te laten voorleggen; 

o Dit personeel dient tewerkgesteld te worden onder de arbeidsvoorwaarden die in 
overeenstemming zijn met de geldende schikkingen in de horecasector alsmede de arbeids - 
en sociale wetten, tenzij het om Boomse verenigingen en hun vrijwilligers maar dan kan dit 
enkel ten voordele van de vereniging en niet van de individuele medewerker zelf. De 
ingeschakelde verenigingen dienen hiervan een verklaring op erewoord te bezorgen;  

o De uitbater en zijn personeel zullen steeds beleefd en gedienstig zijn, het lokaal bestuur  kan, 
wanneer tegen een personeelslid of de uitbater resp. de gerant een gegronde klacht werd 
ingediend, de concessionaris opleggen deze persoon te verwijderen. Deze verwijdering kan 
in geen geval een schadevergoeding lastens het lokaal bestuur, in welken hoofde ook, met 
zich brengen. 

  

4. Dranken en eetwaren 
 

o Alle door de concessionaris verkochte producten moeten van de beste kwaliteit zijn. De 
zuiverheid van benodigdheden mag in geen enkel opzicht te wensen overlaten; 

o De concessionaris verbindt er zich toe zijn producten te verkopen aan gangbare prijzen die 
niet concurrentieel (lees beduidend lager tot zelfs spotgoedkoop) zijn met de bestaande 
lokale horeca. De lijst dient in het Nederlands gesteld. In de prijzen van dranken en eetwaren 
moeten de belastingen over de toegevoegde waarde (B.T.W.) en de bediening begrepen zijn; 

o De concessionaris staat zelf in voor de opslag en afvoer van alle vuilnis en afval ingevolge de 
exploitatie. Het afval dient zodanig beheerd te worden dat dit geen enkele hinder oplevert 

 
Hierbij wordt een voorstel van businessplan  (30 punten) verwacht waaruit de aanpak van de 

uitbating blijkt. Aan de kandidaat-concessiehouder wordt gevraagd een korte toelichting te 

geven bij de wijze van uitbating die hij vooropstelt en hoe deze uitbating aansluit bij de 

doelgroepen en de specifieke functies van de uit te baten infrastructuur binnen de lokale 

context en de unieke ligging.  Het doel van deze concessie is immers meer beleving in het 

centrum te brengen en de vraag is dus concreet hoe deze doelstelling zal bereikt worden. 

De volgende zaken dienen hierbij tenminste aan bod te komen: 

- Welke accenten wil de kandidaat-concessiehouder leggen in de uitbating? 

- Hoe ziet de kandidaat-concessiehouder de organisatorische aanpak van dit 

project? 

- Een zo gedetailleerd mogelijk inplantingsplan. 

- Een voorbeeld/overzicht van een eet- en drankkaart met indicatieve prijslijst.  

- De sfeer en opzet van het zomercafé moet in de lijn van de vorige edities liggen met nadruk op 
het familiale karakter. Het organiseren van fuiven of festivals is uitgesloten.  

- Tenslotte zullen de organisatoren ten allen tijde rekening moeten houden met de geldende 
Covid-19 maatregelen en het op dat moment geldende horecaprotocol. 
 
Voorafgaand aan de opening zal er een controle gebeuren door zowel de dienst noodplanning 
als de brandweerzone Rivierenland. De concessionaris zal zich naar de opmerkingen en 
verplichtingen van deze controles schikken, zoniet kan de toelating tot de uitbating alsnog 
ingetrokken worden.  
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Zo zal onder meer het maximum aantal bezoekers die zich tegelijkertijd in de tuin van de 
dekenij bevinden, worden bepaald.  

 
Eveneens bij dit criterium zal er gekeken worden naar het plan van aanpak ten aanzien van de 

gebruikers  (20 punten). Hierbij dienen minstens de volgende zaken aan bod te komen. 

- Welke doelgroepen wenst de kandidaat-concessiehouder aan te trekken?  

- Welke initiatieven denkt de concessionaris te zullen organiseren? 

- Op welke wijze zal de klantenservice worden georganiseerd en gegarandeerd?  

- Wordt er personeel ingezet? In welke mate is de uitbater zelf aanwezig?  

- Welke openingstijden wenst de kandidaat-concessiehouder te hanteren?  

- Hoe wordt de mobiliteit georganiseerd?  

Er worden reeds maximaal visualisaties, schetsen, tekeningen, etc. toegevoegd. 

Bij de beoordeling van dit criterium zal het lokaal bestuur rekening houden met: 

- de kwaliteit en haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie; 

- voorstel van openingsuren; 

- de sterke punten en troeven waarmee de exploitatie zal uitpakken; 

- de doelgroepen die worden bereikt met het exploitatiemodel; 

- de wijze waarop de kandidaat is georganiseerd en garant kan staan voor een 

continue exploitatie voor de volledige duurtijd van de concessie. 

7.2 TOEWIJZINGSCRITERIUM 2: BEDRAG VAN DE CONCESSIEVERGOEDING (20 PUNTEN) 
 

De kandidaat-concessiehouder doet een voorstel rond lokale betrokkenheid, vergoedingen en/of 

financiële of andere gemeenschapsreturn: dit kan ook in de vorm van steun of samenwerking met 

andere bestaande horecazaken of verenigingen zijn die een deelname in de winst krijgen voor 

geleverde prestaties bijvoorbeeld. In dit laatste geval dient dit concreet gemaakt worden aan de hand 

van realistische cijfers.  

Maatschappelijke winst is voor het lokaal bestuur in dit verhaal belangrijker dan een of andere 

rechtstreekse vergoeding. Ervaring met dit soort gemeenschaps-samenwerkingen zijn dus zeker 

pluspunten in de beoordeling.  

Alle wettelijke taksen, financiële verplichtingen (SABAM, Billijke vergoeding, …) vallen ten 
laste van de concessiehouder.  
 
Elektriciteit wordt voorzien via het lokaal bestuur, rekening houdende met de eigen noden 
van het lokaal bestuur (bijv. op donderdag tijdens de wekelijkse markt). Voor wateraan- en 
afvoer dient de concessionaris zich verder te verstaan met onder andere het dekenaat en 
zal hij of zij het aandeel in het verbruik ten laste nemen via een voorafbepaald aandeel.   
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7.3 TOEWIJZINGSCRITERIUM 3: LOKALE BINDING (15 PUNTEN)  
 

De kandidaat-concessiehouder toont aan hoe lokale verenigingen worden betrokken in de uitbating of 

in de programmatie.  

Ter ondersteuning van de promotie zullen de zomerbar en bijhorende activiteiten mee 
opgenomen worden in de algemene communicatie van de gemeente Boom.  
 

7.4 TOEWIJZINGSCRITERIUM 4: DUURZAAMHEID  (15 PUNTEN) 
 

De kandidaat-concessiehouder engageert zich om mee achter de duurzaamheidsdoelstellingen te 

staan, en toont aan op welke manier hij/zij rekening houdt met duurzaamheidsaspecten 

(energieverbruik, gebruikte inrichtingsmaterialen,  aanbod fair- trade). 

Er moet een duidelijk afvalplan opgesteld worden. De verschillende afvalstromen moeten in kaart 

gebracht worden inclusief de wijze van ophaling en eventuele recyclage. Afvalophaling kan niet via de 

gemeentelijke diensten worden georganiseerd. 

Afvalproductie en zeker plastiekverbruik moet zoveel mogelijk beperkt worden. Speciale aandacht 

moet besteed worden aan preventie en opruimen van zwerfafval in en rond de zomerbar. 

8 BIJLAGE 

- Grondplan terrein:  
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Technische voorzieningen ter plaatse: 
 

 Elektriciteit: 3 fasen- stopcontact aanwezig 

 Water: watertoevoer kan bekomen worden via het dekenaar, afvoer is (nog) niet 
voorzien;  

 Toiletten: De ter beschikking gestelde ruimte beschikt niet over sanitair. De uitbater 
moet zelf sanitair plaatsen. 

 

Omgevingsvergunning: niet nodig voor tijdelijke constructies van max. 4 x 30 dagen)



 

 

8.1 BIJLAGE 1: AANVRAAGFORMULIER 
ONDERGETEKENDE TEKENT IN (AANKRUISEN) 

 

(ALLEEN) 

 

 

(MET HET VOLGENDE TEAM): 

  

1. TEAMLID  

 

VUL NAAM IN + VENNOOTSCHAPSZETEL + KBONR. + NAAM VAN DE PERSOON DIE DE 

INSCHRIJVING ONDERTEKENT + BEWIJS VAN DIENS HANDTEKENBEVOEGDHEID 

 

2. TEAMLID  

 

VUL NAAM IN + VENNOOTSCHAPSZETEL + KBONR. + NAAM VAN DE PERSOON DIE DE 
INSCHRIJVING ONDERTEKENT + BEWIJS VAN DIENS HANDTEKENBEVOEGDHEID 

 

 

dient een concessievoorstel in voor de toewijzing van de concessie zomerbar Tuin van de 

Dekenij en verklaart dat hij de voorwaarden van de toewijzingsleidraad integraal aanvaardt 

en verklaart dat hij zich niet bevindt in een uitsluitingssituatie. 

Voor de kandidaat zal optreden als contactpersoon (naam, voornaam, mailadres, telefoon): 

[…] 

DATUM 
 

HANDTEKENING(EN)  

 

Toe te voegen bijlagen: 

Uittreksel uit het strafregister 

Bewijzen van de handtekeningbevoegdheid van de personen die het inschrijvingsformulier 


