
 

Raadsvergadering d.d. 19 januari 2010 agendapunt 14 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 december 2009 
 
Onderwerp:        Verordening sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs  
 
Portefeuillehouder:        Dhr. H. Kosmeijer/ Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mw. M. R. Wielinga 
Doorkiesnummer:        0592 - 266 858 
E-mail adres:        m.r.wielinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:        De Verordening sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs per 1 februari 2010   
                                          intrekken 
  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Verordening sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs (ter inzage) 
-   Reglement sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In 2003 heeft u de verordening voor de sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs vastgesteld. Sinds 2004 wordt 
ieder jaar één van deze drie prijzen uitgereikt. De verordening regelt o.a. aan wie de prijzen worden 
uitgereikt, de procedure waarop dat gebeurt en de zaken omtrent de jury die ons adviseert over het 
toekennen van de prijzen. Bepaalde ontwikkelingen en ervaringen in de afgelopen jaren zijn aanleiding 
voor ons geweest om u nu voor te stellen de huidige verordening in te trekken en een aangepast 
reglement voor het uitreiken van de sport-, cultuur- en vrijwilligersprijzen door ons te laten vaststellen.  
 
De belangrijkste argumenten voor het laten intrekken van deze verordening zijn:  
1.  werken met een verordening voor dit specifieke onderwerp is een star gebeuren 
2.  een verordening voor het uitreiken van dergelijke prijzen is niet noodzakelijk  
 
Indien u akkoord gaat met het intrekken van deze verordening per 1 februari 2010, dan laten wij het 
aangepaste reglement sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs vanaf dat zelfde moment ingaan. De 
aanpassingen hebben betrekking op de sport- en vrijwilligersprijsuitreiking (o.a. toevoegen jonge 
vrijwilliger, aanstormend jeugdig sporttalent en aanpassen samenstelling jury voor sportprijzen). 
Dergelijke activiteiten zijn onderhevig aan veranderingen. Ontwikkelingen en ervaringen bij reeds 
georganiseerde prijsuitreikingen kunnen aanleiding zijn om het reglement op onderdelen te wijzigen. Een 
reglement dat vastgesteld is door het college kan ook tussentijds snel en eenvoudig aangepast worden.  
 

Vervolgprocedure 

Publicatie op gemeentepagina en internet over het intrekken van de verordening en het in werking treden 
van het reglement. Tevens vervolg van de voorbereidingen voor de sportprijsuitreiking in 2010. 



 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 

Adviezen 

Niet van toepassing 

Gevraagd besluit 

De Verordening sport-, cultuur- en vrijwilligersprijs per 1 februari 2010 intrekken 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


