
Technische vragen Nieuwjaarsontmoeting 2018 

 

Vraag 1  
Wat zijn de begrote kosten van dit evenement? 
De begrote kosten voor de Nieuwjaarsontmoeting 2018 zijn € 55.000.  
 
Vraag 2  
Wat waren de gerealiseerde kosten van de nieuwjaarsreceptie van het afgelopen jaar 2017? 
De gerealiseerde kosten in 2017 waren € 56.000. 
 
Vraag 3  
In de beantwoording van eerdere technische vragen over de Nieuwjaarsontmoeting kwam naar voren 
dat GS een lijst hanteert van “vaste doelgroepen die voor de gehele bestuursperiode gehandhaafd 
blijft (uiteraard met een jaarlijkse update). (…) Daarnaast is er een flexibele lijst gecreëerd waarbij de 
diverse beleidsclusters, GS-leden en griffie op basis van hun opgaven organisaties uitnodigen. Deze 
lijst kan jaarlijks wisselen.” 
 
Hebben er dit jaar updates plaatsgevonden in de vaste doelgroepen? Zo ja, welke? 
De vaste doelgroepen bleven voor deze receptie ongewijzigd, wel zijn beleidsclusters zoals elk jaar 
gevraagd om de lijsten te actualiseren en aan te vullen, daarbij is onder andere gekeken naar nieuwe 
invulling van functies en naar adresgegevens.  
 
Welke flexibele lijst is voor de Nieuwjaarsontmoeting 2018 toegepast?  
Grootste deel van de flexibele lijst wordt ingevuld door de beleidsclusters die naar eigen inzicht op 
basis van hun actuele beleidsprioriteiten en nieuwe netwerken relaties uitnodigen. Deze zijn heel 
divers van aard. Daarnaast betreft de flexibele lijst genodigden die bijgedragen hebben aan de expo 
‘Brabant’ die in de hal te zien is. Tot slot heeft de nieuwe ereburger van Brabant, Maarten Baas, een 
aantal persoonlijke gasten uitgenodigd.  
 
Is in 2018 iedere belangstellende Brabantse burger of ondernemer welkom bij de 
Nieuwjaarsontmoeting van haar provinciebestuur? Zo nee, waarom niet? 
De nieuwjaarsbijeenkomst is een druk bezocht evenement waarvoor vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden in Brabant aanwezig zijn. 
Dat maakt het onderhouden en vernieuwen van contacten mogelijk voor een brede, strategische, 
doelgroep. Uiteraard wordt een afweging gemaakt tussen het aantal aanwezigen en de kosten.  
 
Het is niet mogelijk om alle belangstellende burgers uit te nodigen voor de receptie. De traditionele 
Nieuwjaarsconcerten, die dit jaar plaatsvonden in het provinciehuis, zijn gratis en wel voor iedere 
Brabander toegankelijk. De provincie biedt daarmee inwoners van Brabant de mogelijkheid om het 
nieuwe jaar te beginnen met een concert in het provinciehuis. Het provinciehuis kent overigens een 
traditie van gastvrijheid waardoor tal van bijeenkomsten en evenementen wordt bezocht door 
Brabanders.  
 
Vraag 4  
Hoeveel personen zijn uitgenodigd? Op hoeveel personen wordt gerekend? 
Voor de Nieuwjaarsontmoeting 2018 zijn 2.500 personen uitgenodigd. De begroting is gebaseerd 
op 1.250 aanwezige gasten.  
 
Vraag 5 
Hoeveel personen waren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van het afgelopen jaar 2017? 
In 2017 waren 1.350 personen aanwezig bij de Nieuwjaarsontmoeting.  


