
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: Rien van der Velde 

Onderwerp: Belangenverstrengeling in NOP 

Datum indiening vragen: 07-01-2019 

 

 

Vragen: 

 

1. Wat is de gronding om met het bedrijfsleven een nieuwjaarsreceptie te houden? 

 

2. Vindt de gemeente het getuigen van integer bestuur om met het bedrijfsleven een 

nieuwjaarreceptie te houden. Zo ja kunt u dat verantwoorden aan de hand van de 

gedragscode over behoorlijk bestuur en met de gronding die ten grondslag ligt aan het 

afleggen van de eed. PvdA- nop wil graag een onderbouwing zien. 

 

3. De schijn van belangenverstrengeling is wat we willen vermijden als gemeente. Is het 

niet beter om in het vervolg weer zelfstandig te doen. Ook hier onderbouwing. 

 

Antwoorden 

 

1. Jarenlang organiseerden we als gemeente in de eerste week van het nieuwe jaar, net 

zoals vele andere organisaties en instellingen, een eigen nieuwjaarsreceptie.  

Relatief gezien kenden die nieuwjaarsrecepties echter maar een matige belangstelling. 

Jaarlijks variërend tussen de 80 tot 130 bezoekers, waarvan je meeste bezoekers 

diezelfde week vaak ook nog wel weer opnieuw tegenkwam bij een van vele andere 

recepties. 

Enerzijds vanuit het voortdurende streven naar vergroting van de jaarlijkse 

bezoekersaantallen en anderzijds vanuit het oogpunt van kostenbewaking, was dat 

voor ons college een paar jaar geleden aanleiding eventuele mogelijkheden van 

samenwerking te onderzoeken.  

Dat heeft er in geresulteerd dat we in 2018 voor de eerste keer samen met de 

Ondernemers Vereniging Groendorpen, de Land- en Tuinbouw Organisatie 

Noordoostpolder en Bedrijven Actief Noordoostpolder een gezamenlijke 

nieuwjaarsreceptie hebben georganiseerd. De Nieuwjaarsreceptie 2018 werd door 300 

mensen bezocht en als organiserende partijen waren we na een positieve evaluatie 

van mening dat deze opzet een vervolg verdiende.   

Op 3 januari 2019 hebben we voor de tweede keer met dezelfde partijen een 

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dit jaar werd die bezocht door 400 

belangstellenden.  

  

2. Gemeentebestuurders zijn gehouden het algemeen belang te dienen. Zij zijn er voor 

alle burgers. En ook de mensen uit het bedrijfsleven zijn burgers en inwoners van 

onze gemeente. En de gemeente dat bent u ook.  

De burgemeester spreekt op de nieuwjaarsbijeenkomst dan ook mede namens u 

(gemeenteraad en college) en schudt ook mede namens u de hand van alle 

bezoekers.  Alle inwoners en organisaties zijn dan ook mede namens u uitgenodigd 

door middel van openbare aankondigingen zoals advertenties in de krant, oproepen op 

social media en bijvoorbeeld ook het filmpje waarin de burgemeester met de 

vertegenwoordigers van de andere partijen de inwoners en organisaties uitnodigt. 

Daarnaast zijn ook uitnodigingen verzonden namens de 4 organiserende partijen. 

 



3. Zoals reeds in het presidium van 7 januari jongstleden met u besproken naar 

aanleiding van uw vragen daar aan de burgemeester, zullen we ook deze activiteit 

evalueren. Vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie kan reeds op voorhand 

worden aangegeven dat het de burgemeester is opgevallen dat de verschillende 

politieke partijen en raadsleden kennelijk zelf niet allemaal even actief de 

nieuwjaarsbijeenkomst onder de aandacht van hun eigen achterban hebben gebracht.  

De door u gestelde vragen bevestigen dat enigszins. Wij zouden ons daarom kunnen 

voorstellen u als raadsleden beter te stimuleren en wellicht ook te faciliteren om 

inwoners en organisaties te bewegen aanwezig te zijn op de eerstvolgende 

nieuwjaarsbijeenkomst die uiteraard gepland staat begin 2020.  

Het blijft immers ook uw nieuwjaarsbijeenkomst en niet een bijeenkomst van een 

organisatie die van u af staat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 28-02-2019 

Contactpersoon: W. Prins 

E-mail adres:  w.prins@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 48 13 46 51 

 


