Sector/stafafdeling:

Grondgebied/RO

Portefeuillehouder:

Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen d.d. 20 juni 2017

de Raad

--

Onderwerp:
Actualisering magazine historisch Brielle

Samenvatting
In 2008 is als bijlage bij het blad Monumenten een magazine over de historie van Brielle
uitgegeven. De grote belangstelling voor dit magazine vroeg in 2011 om een herdruk. Anno 2017
zou er weer een herdruk moeten komen, maar door vele ontwikkelingen in de stad zoals
opgravingen, vernieuwen museum, nieuwe restauraties etc., is het beter om het magazine te
actualiseren.

Gevraagde beslissing commissie:
1. de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van
de taakveldenraming, te verwerken in de programmabegroting 2017-2020.

Gevraagde beslissing Raad:
1.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Actualisering magazine historisch Brielle

1.

Inleiding
In 2008 is als bijlage bij het blad Monumenten een magazine over de historie van
Brielle uitgegeven. De grote belangstelling voor dit magazine vroeg in 2011 om
een herdruk. Anno 2017 zou er weer een herdruk moeten komen, maar door vele
ontwikkelingen in de stad zoals opgravingen, vernieuwen museum, nieuwe
restauraties en adreswijzigingen etc., is het beter om het magazine te
actualiseren.

2.

Beoogd effect
Actualiseren van een magazine over de historie van Brielle.

3.

Argumenten
Het magazine is in 2008 voor het eerst geproduceerd en in 2011 is een herdruk
uitgebracht. Het magazine is een populair blad bij een breed publiek.

4.

Draagvlak en risico’s
Zie eerdere besluitvorming en belangstelling.

5.

Aanpak / uitvoering
Aan de redacteur en drukker van de vorige editie is gevraagd een indicatie te
geven van de kosten. Omdat nog niet kan worden voorzien om hoeveel tekst- en
beeldaanpassingen en interviews het gaat is gevraagd naar een indicatie en niet
naar een offerte. Gestreefd wordt naar oplevering eind juli 2017.

6.

Communicatie
n.v.t.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten
n.v.t.

8.

Juridische aspecten
n.v.t.

9.

Kosten, baten en dekking
De kosten (geraamd op maximaal € 7.000,=) ten laste brengen van het budget
3.4-000 economische promotie kostensoort 4.343.046 promotiekosten
economische

activiteitenmarketing door overheveling van het budget op taakveld

5.7-010 openlucht recreatie met de kostensoort 4.421.000. Het budget is
toereikend.
Bijlage(n):
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