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1. Onderwerp:

Herbenoeming de heer Schreurs als lid van de Programmaraad

2. Voor welke
raadscyclus:

19 april / 4 cyclus 2012

e

3. Agendering:

Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
Werkbezoek op locatie

4. Behandelwijze:

Bespreken
Kennis van nemen
Richting geven aan kaderstelling
Controleren
Vaststellen door gemeenteraad

5. Indien
raadsrotonde,
hoeveel behandeltijd
is naar schatting
nodig:

6. Samenvatting
hoofdpunten:

7. Aan raadsleden
mee te zenden
stukken:
8. Achterliggende
stukken:

drie kwartier
een uur
vijf kwartier
twee uur
twee en een half uur
Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad de heer H. Schreurs uit Gendringen
voor 4 jaar benoemd als lid van de Stichting Programmaraad Oost-Gelderland
(SPOG). De mediawet en de reglementen van de SPOG staan toe dat een lid
eenmaal voor maximaal 4 jaar kan worden herbenoemd. Op grond van de
Mediawet worden de leden van een programmaraad benoemd door de
gemeenteraad. Met de herbenoeming heeft de Oude IJsselstreek een
afgevaardigde in de SPOG voor de periode van 29 mei 2012 tot 29 mei 2016.
Raadsvoorstel

Nee

9. Is er behoefte aan
een mondelinge
inleiding/ toelichting:

Nee

10. Zijn er burgers,
bedrijven,
organisaties die
bericht van
raadsbehandeling
moeten krijgen?
11. Opmerkingen
Van het Presidium:

Nee

12 Portefeuillehouder:

J.P.M.. Alberse

13 Meer informatie
bij:
14. Opmerkingen
raadsgriffie

Kirsten Bokkers, tel.: 0315-292 243
e-mail: k.bokkers@oude-ijsselstreek.nl

Raadsvoorstel
12int00216
Datum raadsvergadering : 19 april 2012
Bundelnummer
: 7

Onderwerp

: Herbenoeming de heer Schreurs als lid van de programmaraad

Voorgestelde beslissing:
1. De heer Schreurs herbenoemen als lid van de Programmaraad voor een periode van vier jaar van 29 mei 2012
tot 29 mei 2016

Aanleiding
Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad de heer H. Schreurs uit Gendringen voor 4 jaar benoemd als lid van
de Stichting Programmaraad Oost-Gelderland (SPOG). Op grond van de nota “Fusie Programmaraden”en
de Mediawet eindigt het lidmaatschap van de heer Schreurs op 28 mei 2012. De mediawet en de
reglementen van de SPOG staan toe dat een lid van een programmaraad eenmaal voor een periode van
maximaal 4 jaar kan worden herbenoemd. Op grond van de Mediawet worden de leden van een
programmaraad benoemd door de gemeenteraad.
Wat wordt met beslissing bereikt
• Met de herbenoeming heeft de gemeente Oude IJsselstreek een afgevaardigde in de SPOG voor de
periode van 29 mei 2012 tot 29 mei 2016

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Met een herbenoeming wordt de continuïteit in de Programmaraad gewaarborgd
De Stichting Programmaraad Oost-Gelderland verzoekt om de heer Schreurs te herbenoemen. Met
een herbenoeming wordt de gewenste continuïteit gewaarborgd.
1.2 De heer Scheurs is een kundig en betrouwbaar lid van de Programmaraad

De Programmaraad stelt voor de heer Scheurs te herbenoemen gelet op zijn inzet de afgelopen 4
jaar en zijn kennis van zaken.
Kanttekeningen
a.
Kosten, baten, dekking
Aan de herbenoeming zijn geen kosten verbonden
Uitvoering
Planning
De herbenoeming geldt van 29 mei 2012 tot 29 mei 2016.
Communicatie/participatie
De SPOG wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester

