Schriftelijke vragen van T.W. Schipper (SP) en D.N.E.A. Gilissen (VVD) over de kosten van de
nieuwjaarsreceptie
Uit berichtgeving1 in de Telegraaf blijkt dat de stad Utrecht van alle gemeentes het meeste geld heeft
uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie, namelijk in totaal € 80.000, inclusief het nieuwjaarsfeest voor
de ambtenaren. De kosten zijn daarmee € 5.000 hoger dan vorig jaar, terwijl de receptie nu ‘in eigen
huis’ plaatsvond, het Stadskantoor. Dat laatste bevreemdt de SP en de VVD, maar – belangrijker nog
– zijn wij geschrokken van het totaalbedrag dat het college heeft uitgetrokken voor de receptie, in
een tijd dat we op tal van fronten de broekriem moeten aanhalen en ook onze inwoners dat moeten
doen. “Zijn we als stad niet te bescheiden?”, vroeg de burgemeester zich af in zijn
nieuwjaarstoespraak. In ieder geval niet als het gaat om de uitgaven voor de nieuwjaarsreceptie. Op
dit soort lijstjes wil je als stad niet bovenaan staan.
SP en VVD hechten waarde aan het nieuwjaarsfeest op zich, als visitekaartje voor de stad,
netwerkgelegenheid en zeker als het gaat om het even in het zonnetje zetten van al die mensen die
zich (vrijwillig) inzetten voor onze stad. Wel zijn we van mening dat het in de toekomst een flink stuk
goedkoper kan en moet. We hebben daarom de volgende vragen.
1. Klopt het bedrag van € 80.000 voor de nieuwjaarsreceptie dat op de website van Telegraaf
wordt genoemd? Zo nee, wat was het juiste bedrag? Kan het college een nadere specificatie
geven van de gemaakte kosten?
2. Hoe kan het dat de nieuwjaarsreceptie € 5.000 duurder is uitgevallen dan vorig jaar, ondanks
dat het in eigen huis is gehouden. Hoe verklaart het college deze meerkosten?
3. Hoe kijkt het college er tegenaan dat Utrecht van alle gemeentes het meeste heeft
uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie?
4. Is het college het met de SP en VVD eens dat terughoudendheid en matigheid in de uitgaven
voor dergelijke gelegenheden uitgangspunt moet zijn, zeker in een tijd dat de gemeente en
haar inwoners te maken hebben met bezuinigingen en hogere lasten op allerlei terreinen? Zo
nee, waarom niet?
5. Welke mogelijkheden ziet het college om de kosten van de nieuwjaarsreceptie substantieel
naar beneden te brengen?
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