COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Kerstmarkt 2018
Te besluiten om
1. Voor alle personeelsleden in de zin van de CAR-UWO, in dienst per 1 december
2018, een kerstmarkt te organiseren in het raadhuis waarbij ze netto € 70,00 per
persoon mogen besteden.
2. Voor degenen die niet aanwezig zijn en geen vervangende collega vinden, een VVVbon van netto € 50,00 beschikbaar te stellen.
3. Voor de groep inhuurkrachten, WSW- en WIW-ers etc. een attentie met de waarde
van maximaal € 30,00 te verstrekken.

Inleiding
In de Regeling Kerstgratificatie is opgenomen dat u ieder jaar beslist of u het personeel een
kerstgratificatie toekent onder vaststelling van de hoogte van het bedrag.
Het voorstel is om op dinsdag 11 december 2018 een kerstmarkt te organiseren voor alle
personeelsleden, in dienst per 1 december 2018, waarbij ze netto € 70,00 per persoon
mogen besteden.
Onder personeelslid wordt in dit verband verstaan de belanghebbende in de zin van de CARUWO. Dit zijn de ambtenaren en griffie. Gevraagd wordt om dit te besteden bedrag ook toe
te kennen aan de collegeleden (burgemeester en wethouders) en eventuele stagiaires.
Uitgezonderd zijn dus WSW-ers en WIW-ers (voor zover zij bij de gemeentelijke organisatie
te werk zijn gesteld), buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, inhuurkrachten,
schoonmakers, etc. Voorgesteld wordt om voor deze groep, inclusief de relaties waar zeer
intensief mee wordt samengewerkt een kleine attentie beschikbaar te stellen t.w.v. maximaal
€ 30,00. Over de vorm wordt nog nagedacht, maar we willen op deze manier deze mensen
wel betrekken bij het sociale gebeuren van de kerstmarkt en onze waardering en
betrokkenheid tonen.
De kerstmarkt zal worden gehouden in het raadhuis op dinsdagmiddag 11 december tussen
16.00 en 18.00 uur. Voor de kerstmarkt worden zo’n 25 lokale ondernemers, inclusief goede
doelen, benaderd om hun producten en/of diensten (al dan niet met een tegoedbon) aan te
bieden. Door middel van muntjes (ter waarde van €70,00) kunnen de medewerkers die
kopen. Daarnaast verzorgt een lokale ondernemer de catering, zodat de medewerkers elkaar
kunnen ontmoeten en socializen onder het genot van en hapje en drankje.
Het streven is om het aanbod van producten en diensten op de kerstmarkt divers te maken.
Ook wordt geprobeerd om enigszins een link met de kerst te houden.
Er zal vooraf een informatieboekje onder de medewerkers worden verspreid, zodat ze
kunnen zien wat er te koop zal zijn. Het is toegestaan dat een ambtenaar vraagt aan een
collega de € 70,00 voor hem te besteden, als hij onverhoopt verhinderd is.
Aan de medewerkers die op 11 december niet aanwezig kunnen zijn en ook geen collega
inschakelen om voor hen de munten in te leveren, wordt voorgesteld een VVV-bon van

€50,00 te verstrekken. De kerstmarkt is namelijk een belangrijk event voor ontmoeting. We
proberen op deze manier te stimuleren dat er zoveel mogelijk collega’s aanwezig zijn.
Langdurig zieke medewerkers (inclusief collega’s met zwangerschaps-/bevallingsverlof)
zullen persoonlijk benaderd worden.

Beoogd effect
Het is een blijk van waardering, een kerstattentie, een sociaal event en een
jaarafsluiting/kerstborrel voor alle medewerkers.
Bijkomend effect is dat lokale ondernemers de gelegenheid krijgen hun waar aan te bieden
en te promoten. Goede doelen kunnen met dit event hun bekendheid vergroten en
inkomsten verwerven.

Argumenten
Vorig jaar december 2017 is de kerstmarkt voor de eerste keer georganiseerd. Uit de
reacties van medewerkers en de evaluatie is gebleken dat dit een groot succes was.
De jaren er voor is een bedrag van €70,00 bij het salaris uitgekeerd als een soort
kerstattentie. Daarnaast kreeg iedere medewerker een cadeaubon van Casteleijn en heel
vroeger een kerstbrood. Dit hebben we vervangen door het organiseren van de kerstmarkt.
De kerstmarkt dient meerdere doelen. Het is een blijk van waardering naar alle medewerkers
voor de inzet het afgelopen jaar. Ook is het een moment om elkaar te ontmoeten (Meet &
Greet). Tegelijkertijd is het een mooie kans voor lokale ondernemers om hun producten en/of
diensten onder de aandacht te brengen en te verkopen.

Kanttekeningen
Financiën
De kosten voor organisatie en het te besteden bedrag blijven binnen de bestaande
budgetten decentrale ruimte, deelbudget kerstbroden en representatiebudgetten (BMO&InV).
Om een beeld te krijgen zijn de begrote kosten ongeveer als volgt:

Verwachte kosten kerstactiviteit 2018
2.700,00
VVV-bonnen voor afwezige medewerkers

Versiering/aankleding
Muntjes
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Verwachte kosten kerstactiviteit 2018
Catering
Statafels
Glaswerk, servies e.d.
Drankjes
Kramen

PM

PM

Totaal uitgaven

Communicatie
Er zal een “save the date”-uitnodiging worden verstuurd via de mail. Medewerkers ontvangen
in oktober/november een uitnodiging voor de kerstmarkt, met het verzoek zich in te schrijven.
Zo kunnen wij een inschatting maken hoeveel medewerkers er komen en hebben we inzicht
wie er niet komen. Vooraf zal het informatieboekje met alle producten/diensten digitaal
worden verspreid, zodat medewerkers zich kunnen voorbereiden op het aanbod.

Uitvoering
De organisatie van deze kerstmarkt ligt in handen van enkele enthousiaste collega’s uit de
organisatie, die deze markt verleden jaar ook hebben georganiseerd.
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