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Inwonersinitiatief Talenten Centrum Coevorden

Voorgesteld besluit

Het inwonersinitiatief ter afhandeling in handen te stellen
van het college

Aan de raad,
Inleiding
De heer Bert de Haan uit Coevorden heeft een inwonersinitiatief ingediend bij de gemeenteraad.
De aanvraag gaat over de oprichting van een Talenten Centrum Coevorden (TCC). In dit centrum
zal laagdrempelig de mogelijkheid worden geboden om met vrijwilligers muzieklessen aan inwoners
met een laag inkomen te verzorgen.
De agendacommissie heeft het voorstel getoetst aan de Verordening inwonersvoorstel Coevorden
(verordening). Dit voorstel beoogd het verzoek in overeenstemming met de verordening verder te
behandelen.
Argumenten
1.1 Het inwonersvoorstel voldoet aan de eisen van de verordening.
Op grond van artikel 5 van de verordening toetst de agendacommissie of het inwonersvoorstel
voldoet aan de gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in de artikelen 3 t/m 5 en hebben betrekking
op de volgend onderdelen:
ondersteuning door tenminste 50 ingezetenen (naam, adres, geboortedatum en
handtekening);
geen uitgesloten onderwerpen (geen bevoegdheid raad, uitvoering gemeentelijk beleid,
klacht, bezwaarschrift);
inhoud verzoek:

nauwkeurige omschrijving;

toelichting;

persoonsgegevens en handtekening initiatiefnemer.
Het inwonersvoorstel voldoet aan de gestelde eisen. In het inwonersinitiatief beschrijft de indiener
het plan voldoende nauwkeurig. Veel onderdelen moeten nog worden uitgewerkt. Het gaat daarbij
onder meer over de volgende aspecten:
organisatorische opzet, waaronder de oprichting van een stichting;
bedrijfsplan/bedrijfsvoering;
locatie;
materialen;
cofinanciering en participatie derden.
1.2 Het gaat om bevoegdheden van het college
Een inwonersvoorstel moet gaan om een raadsbevoegdheid. De gevraagde gemeentelijke inbreng
bestaat uit een financiële bijdrage (subsidie) en het beschikbaar stellen van ruimte voor het TCC.
Beide onderdelen zijn collegebevoegdheden.
Op grond van de verordening stuurt de raad in deze situatie het voorstel door naar het college,
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eventueel vergezeld van zijn advies. Het college behandelt het verzoek verder als een
inwonersinitiatief.
Opmerkingen
N.v.t.
Kosten, baten, dekking
Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden. Indien aan de uitwerking financiële
gevolgen verbonden zijn die niet binnen de begroting gedekt worden, kan het college daarvoor een
voorstel aan uw raad doen.
Aanpak/uitvoering
In de raadscommissievergadering van 22 januari 2019 kan de indiener, de heer Bert de Haan, het
initiatief toelichten.
U stuurt het inwonersinitiatief na de besluitvorming in de raad van 29 januari 2019 ter behandeling
door naar het college. U kunt, gehoord de behandeling in de commissie, daarbij een advies en
kaders voor de verdere behandeling aan het college geven over de behandeling van dit
inwonersinitiatief.
Het college treedt in overleg met aanvrager over de uitwerking van het initiatief en de
mogelijkheden van het college om dit te faciliteren. Het college licht de initiatiefnemer in over de te
nemen vervolgstappen die nodig zijn voor de uitwerking van het inwonersvoorstel.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
Inwonersinitiatief
Handtekeningenlijst ingezetenen (ter inzage)
Proces inwonersinitiatief
Samenvatting
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