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Titel en datum van het stuk (+ link):
Invulling jaarwisseling 2021-2022 en meerjarenperspectief
Invulling jaarwisseling 2021-2022 en meerjarenperspectief

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ina Bakker (projectleider) – 050 3677648 –  – 050 3 november 2021677648 –  – ina.bakker@groningen.nl
Abele Kamminga (bestuursadviseur) – 050 3677648 –  – 05 55420161 – abele.kamminga@groningen.nl

Korte samenvatting:
In deze brief informeert het college u over de plannen met betrekking tot de gedichtenprojectie en
de lichtshow / het aftelmoment editie 2021-2022. Dit volgt op de brief van 10 februari 2021 waarin
een eerste schets werd gegeven van beide evenementen. Deze schets vormde een deel van het
antwoord op de motie ‘een veilige jaarwisseling’ van september 2020.
In deze brief informeert het college u tevens over het meerjarenperspectief. Het college hoopt met
de jaarwisseling 2021-2022 een eerste stap te zetten op weg naar een programma dat mikt op een
breder3 divers publiek4 een jaarwisseling voor iedereen. Met nieuwe inhoud gaat het college een
bijdrage leveren aan een 5roningse3 gezellige3 verbindende3 veilige en vuurwerkvrije jaarwisseling. In
het voorjaar 2022 zal het college bij de raad terugkomen met een meerjarenperspectief.

Vermeld op LTA?
X

nee

Deadline?
X

nee

Doel van de activiteit
X

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X

discussie
Politiekgevoelig onderwerp3 is elk jaar gesprek tussen burgemeester en raad.

Voorgeschiedenis
https: Raad//gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agen da/2021/17maart/16: Raad3 november 20210/Motie-jaarwisseling-collegebrief-10-februari-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium3 in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn de met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie3 ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) – 050 3677648 –  fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
In geval van spreektijden maximaal 4 minuten per fractie3 college maximaal 16 minuten.
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