
 

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 
 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Bestuur  2-2-2023  

 
 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

3.1 Beantwoording art. 32 vragen Kerstmarkt 2022 

Raadslid/commissielid Remko Trompetter   

Portefeuillehouder Jos Wienen  

 
 

Motivatie van agendering  

1. De beantwoording heeft nog onvoldoende duidelijkheid gebracht over de  financiële kosten. Uit 
de beantwoording blijkt dat de kerstmarkt € 250.000,- gekost. In november was de begroting € 
195.000,-.  

2. Deze post is niet opgenomen geweest in de totale evenementen begroting à € 350.000,-  
3. Uit de beantwoording blijkt dat de kosten van de kerstmarkt niet kunnen worden gedekt uit de 

exploitatie. 
4. Het evenement is nu een dag langer dan voorheen. 
5. De binnenstad was minder goed bereikbaar.  

 
 

Doel van de bespreking 

Reflecteren op de duur, de omvang en de kosten van deze kerstmarkt in relatie tot het 
evenementenbeleid. Bevrijdingspop, het Houtfestival en parksessies staan onder grote druk en 
kunnen alleen maar dromen van dit soort bedragen. 
 

 
 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Zijn de andere fracties het met Actiepartij eens dat de bereikbaarheid en de veiligheid bij ieder 
evenement gewaarborgd moet zijn, ook in de beeldvorming. 
Zijn de andere fracties het met Actiepartij eens dat bestaande publiek trekkende evenementen in 
de stad afdoende gefinancierd moeten zijn en dat de niet begrote kosten van dit evenement in 
schril contrast staan met wat de gemeente uitgeeft aan andere grotere evenementen? 

 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Te reflecteren via antwoorden op de vragen die naar voren wordt gebracht tijdens de behandeling 
van dit punt.  
 

 


