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Onderwerp
Nieuwjaarsbijeenkomst

Korte inhoud
Het college stelt voor om vanaf 2018 opnieuw een nieuwjaarsbijeenkomst te
organiseren voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Voorstel van het College
1. In 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners, organisaties en bedrijven
organiseren.
2. Bij de perspectiefnota 2019-2022 de afweging van de kosten voor een jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst meenemen.
3. De kosten van de bijeenkomst van 2018 dekken via de 1e Bestuursrapportage.

Bijlagen
-

Toelichting
Inleiding
Het college constateert na een peiling bij de fracties dat er voldoende draagvlak is om
de traditie van het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst in ere te herstellen.

Wat is het probleem?
In de bezuinigingsronde 2011-2014 is de nieuwjaarsbijeenkomst afgeschaft. Het
opnieuw invoeren betekent uitzetting van de begroting.

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
Het organiseren van een nieuwjaarsbijeenkomst geeft inwoners, bedrijven en
organisaties de gelegenheid elkaar en het gemeentebestuur in een informele setting te
ontmoeten.

Wat gaan we daarvoor doen?
We organiseren een nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2018. De invulling van deze
bijeenkomst zal de komende periode vorm krijgen. In de perspectiefnota 2019-2022
stellen we voor om weer een structureel budget voor de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst in de begroting op te nemen vanaf 2019.

Wat mag het kosten?
Er is op dit moment geen dekking in de begroting voor het organiseren van een
nieuwjaarsbijeenkomst. De kosten van een bijeenkomst worden geraamd op € 5.000,-.
Voor 2018 worden deze kosten meegenomen in de 1e bestuursrapportage. Bij de
perspectiefnota wordt voorgesteld de kosten structureel mee te nemen in de begroting.

Communicatie
Team communicatie wordt gevraagd de nieuwjaarsbijeenkomst bekend te maken via
de gebruikelijke kanalen.

Evaluatie
N.v.t.
Burgum, 12 december 2017
Het college van Tytsjerksteradiel
de locosecretaris

de burgemeester

M. van der Feen

Drs. L.J. Gebben
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 21 december 2017, agendapunt 19a

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
het de wens is om de traditie van het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst in ere te
herstellen;

BESLUIT:
1. In 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners, organisaties en bedrijven te
organiseren.
2. Bij de perspectiefnota 2019-2022 de afweging van de kosten voor een jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst mee te nemen.
3. De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst van 2018 te dekken via de 1e
Bestuursrapportage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 21 december 2017.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben
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