




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

Wat waren de kosten voor de vergaderlunches bij de
gemeente Utrecht in 2017, 2018 en 2019?

Periode van 01-01-2017

Periode tot 01-01-2020

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met de gemeente Utrecht?

Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• Memo Vega lunches (1).pdf
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Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Nee
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MEMO 
 

 

Datum 23 november 2018 

Behandeld door  

Doorkiesnummer  

E-mailadres @utrecht.nl 

Kenmerk 5786755  

Onderwerp Vega lunches 

Beleidsveld Personeel en organisatie 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de raadscommissie Mens & Samenleving van 19 juni jl. zijn door de Partij voor de Dieren (PvdD) 

vragen gesteld over het assortiment in de gemeentelijke restaurants. Op 29 juni jl. zijn deze vragen 

beantwoord in een brief. Hierin is ook de toezegging gedaan de mogelijkheden voor uitbreiding van 

het vegetarisch aanbod verder te onderzoeken. Met deze memo informeren wij u over dit onderzoek.  

 

Wij stimuleren een gezond, vegetarisch en divers aanbod in de gemeentelijke restaurants. Wij staan 

sympathiek tegenover de werkwijze (vega, tenzij) zoals door de Universiteit Utrecht is ingevoerd voor 

vergaderlunches. In de nieuwe cateringmap vanaf januari 2019 zullen de vergaderlunches bij de 

gemeente Utrecht vegetarisch zijn, tenzij bij de bestelling expliciet de wens voor vlees/vis aangegeven 

wordt.  

 

We communiceren over de nieuwe cateringmap via de beschikbare interne kanalen en informeren 

hierbij ook de huurders in het stadskantoor. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda Voortman 

Wethouder Personeel & Organisatie 

 

 




