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ONDERWERP
Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de de deelname aan de stichting Weert
600 jaar stad.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeenteraad van Weert heeft op 27 juni 2012 ingestemd met het raadsvoorstel RAD 000662
Voorbereidingskrediet Weert 600 jaar stad. In dit raadsvoorstel is het oprichten van een stichting
Weert 600 jaar stad opgenomen. In de uitwerking van het raadsbesluit naar het Projectplan Weert
600 jaar stad is de stichting nader gepositioneerd. Het projectplan W600 is als bijlage toegevoegd.
De ontwerp statuten van de stichting zijn volledigheidshalve aan dit raadsvoorstel toegevoegd.
PROBLEEMSTELLING
In de gemeentewet Hoofdstuk 10 “De bevoegdheden van het college van burgemeester en
wethouders”, artikel 160, lid 2 is opgenomen dat het college slecht besluit tot de oprichting en
deelneming in een stichting indien deze deelneming het openbare belang dient. Een dergelijk
besluit wordt pas genomen nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld, op basis van een
ontwerp besluit, wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Een dergelijk besluit behoeft ook
goedkeuring van gedeputeerde staten (artikel 160, lid 3). De goedkeuring kan slechts worden
onthouden wegens strijdigheid met het recht of het algemeen belang.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zienswijzen en/of bedenkingen kenbaar te maken dient
gedeputeerde staten, op grond van artikel 160 van de gemeentewet, goedkeuring te verlenen.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Geen wensen of bedenkingen te hebben op de participatie aan de stichting Weert 600 jaar stad.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

besluit:
Geen wensen of bedenkingen te hebben op de participatie aan de stichting Weert 600 jaar stad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

