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Titel  : Zomerbbq 

 

Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd te besluiten over de genodigden voor de Zomerbbq.  

Samenvatting: 
Ieder jaar organiseert de gemeenteraad een Zomerbbq. De laatste jaren heeft dit steeds 
na het zomerreces, bij de start van het politieke seizoen op de eerste dinsdag 
plaatsgevonden op wisselende locaties. Jaren geleden heeft de Zomerbbq ook wel vóór 
het reces plaatsgevonden als afsluiting. De ervaring is echter dat mensen dan toe zijn 
aan vakantie en 'even geen politiek' ook fijn vinden. Na het zomerreces hebben de 
meesten weer zin om te starten en kan bij de Zomerbbq goed informeel bijgepraat 
worden.  

Dit jaar staat de Zomerbbq gepland op dinsdag 30 augustus. De griffie is al bezig met 
een leuke verrassende locatie. Daarover later meer.  

Graag uw besluit over de wie genodigd zullen worden. In ieder geval: 

- Raads- en commissieleden met partners 
- Collegeleden 
- Leden Rekenkamercommissie 
- Medewerkers van de griffie 

Dit is de 'kerngroep' van het raadswerk en de laatste jaren zijn (mede vanwege corona) 
de uitnodigingen beperkt gebleven tot deze groep. Met deze groep zijn er dit jaar zo'n 
140 genodigden. De jaren daarvoor werd er breder uitgenodigd: 

- Directeuren en clustermanagers van de gemeente 
- Medewerkers die indirect voor de raad werken: beleidsmedewerkers, 

wethoudersassistenten, voorlichters, bodes stadhuis, directiesecretaris, etc.  

Het advies is de uitnodigingen tot de kerngroep te beperken: 

- Financieel perspectief is gunstiger. De kosten bedragen per persoon gemiddeld tussen 
de €40 en €45 (BBQ, toetje, drankjes).  

- Het is echt een BBQ van de raad, minder 'groots' en kan makkelijker elkaar opzoeken 
en bijpraten. Het kan gezien worden als een soort 'teambuilding'.  

Financiële consequenties: 
Niet van toepassing 

Vergaderstukken: 
Geen 

Vervolgproces: 
De organisatie van de Zomerbbq is reeds in volle gang. De uitnodigingen worden twee à 
drie weken voor het zomerreces verstuurd, zodat ieder zich voor het reces kan opgeven.  


