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Onderwerp

: Herziening reglement “John van Dijk Fonds”

Voorgesteld besluit :
Vast te stellen het bijgevoegde reglement “John van Dijkfonds 2011”.

Samenvatting
Na de verkiezingen van maart 2010 is de personele bezetting van het John van
Dijkfonds gewijzigd. Nadat de deelnemers ruim een jaar ervaring hebben opgedaan
met de werkzaamheden van het fonds, leggen ze een op enkele punten gewijzigd
reglement ter vaststelling aan de raad voor.

Waarom naar de Raad?
Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om het reglement en wijzigingen
daarin, vast te stellen.

Doelstelling en beoogd effect
Met de herziening van het reglement wordt duidelijk gemaakt voor alle partijen hoe
de financiële en de werkwijze van het Fonds geregeld zijn.

Argumenten en alternatieven
Voorgesteld wordt om het reglement van het Fonds op een aantal punten uit te
werken en anders te omschrijven. In artikel 1 wordt de naam van het John van Dijk
Fonds uitgebreider omschreven.
In artikel 2 en 4 werd gesproken over subsidie. Het John van Dijk Fonds verstrekt
geen subsidie voor plannen van jongeren. Het Fonds heeft wel de beschikking over
een werkbudget waarvan een gedeelte gebruikt kan worden voor de uitvoering van
een winnend project.
De term “jury” wordt geschrapt. Alle leden van het Fonds, raadsleden en
steunfractieleden, nemen op gelijke wijze deel aan het werk en de beoordeling van
de projecten. Uitzondering zijn de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Die
moeten raadslid zijn.
De uitreiking van de prijs mag ook buiten de raadsvergadering plaatsvinden.
Het verslag en de financiële verantwoording worden bij de griffie ingeleverd en
meegenomen bij de vaststelling van de jaarrekening.

Hoe gaan we de doelstelling bereiken en is evaluatie nodig?
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Deze werkwijze zal jaarlijks geëvalueerd worden door de leden van het John van
Dijkfonds.

Communicatie
Na vaststelling door de raad wordt het gewijzigd reglement 2011 gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
De stukken worden ter informatie doorgestuurd naar het college en de ambtelijke
organisatie.

Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Het John van Dijk Fonds,
De voorzitter,

de wnd. voorzitter,
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P. de Bruijn
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