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Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college kent aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie vrijwilligers bij het comité herdenking 4/5
mei, de Almelospeld toe met de bijbehorende oorkonde. De uitreiking is tijdens de vrijwilligersavond op
9 augustus a.s.

Voorgesteld besluit
1. De Almelospeld toe te kennen aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie uit te reiken bij de
Vrijwilligersavond, wat gepland staat op vrijdag 9 augustus 2019.

Inleiding
Ron Kleeman en Joke Pezie hebben een voordracht ingediend voor de heer Tornij, hoewel de heer
Tornij geen inwoners is van Almelo (woonachtig in Wierden), organiseert de heer Tornij vele activiteiten
in Almelo zoals het straattheater en de fietsvierdaagse. Ook is hij sinds jaar en dag al vrijwilliger van
het comité herdenking 4/5 mei. Na intern onderzoek is gebleken dat mevrouw Pezie ook al geruime tijd
>10 jaar vrijwilliger is bij het comité, derhalve wordt voor beiden de aanvraag ingediend.
De heer Kleeman heeft de Almelospeld reeds ontvangen in 2015. Mevrouw Wolters is nog maar korte
tijd als vrijwilliger bij het comité.

Beoogd effect
De heer Tornij en mevrouw Pezie zijn belangrijke vrijwilligers in het comité 4/5 mei. Ieder jaar zetten zij
zich in met hart en ziel. Om nog vele jaren gebruik te kunnen maken van hun expertise en te zorgen dat
zij waardering ontvangen voor hun inzet. Is de uitreiking van de Almelospeld een mooie erkenning.

Argumenten voor
o

De heer Tornij en mevrouw Pezie zijn al meer dan tien jaar vrijwilliger bij het comité herdenking
4/5 mei.

o

De heer Tornij heeft daarnaast vele andere vrijwillige functies, zo is hij eindverantwoordelijk
voor de fietsvierdaagse in Almelo, actief bij ROC en de organisatie van de Rembrandt Fiësta.

o

Mevrouw Pezie heeft daarnaast ook vele activiteiten zoals, de Paulusparochie, het comité
Welcome Veterans Again, de Fietsvierdaagse, het straattheater, en MKB Almelo.
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o

Zowel de heer Tornij als mevrouw Pezie hebben reeds een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen, de Almelospeld zou een erkenning zijn voor hun vrijwilligerswerk voor de stad.

o

de inspanningen van de heer Tornij en mevrouw Pezie en de daaruit voortvloeiende activiteiten
leveren een belangrijke bijdrage aan de evenementen in Almelo.

o

de heer Tornij en mevrouw Pezie voldoen aan een aantal criteria t.b.v. toekenning van de
Almelospeld vastgelegd in de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen (art. 6.1 en
6.2):
Art. 6.1:
a. Beiden hebben een bijzondere verdiensten geleverd voor de gemeente of voor de
plaatselijke gemeenschap;
b. Beiden hebben zich intensief ingezet voor Almelo
c. Beiden hebben bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke
gebieden op het plaatselijk vlak
;Art. 6.2: De voordracht komt vanuit de samenleving (zie de 2 bijgevoegde brieven);

o

justitieel en politieel onderzoek hebben geen bijzonderheden opgeleverd.

Kanttekeningen
De voordracht voor mevrouw Pezie komt vanuit de gemeente Almelo, medewerker Anita Grob heeft
haar aangedragen.

Alternatieven
Geen gemeentelijke onderscheiding toekennen.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De kosten van de Almelospeld, oorkonde en inlijsten bedragen ongeveer € 350,--.

Uitvoering
Bij toekenning de Almelospeld met bijbehorende oorkonde aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie
uitreiken bij de vrijwilligersavond op 9 augustus a.s.

Bijlagen
- Voordrachtbrief Ron Kleeman en Joke Pezie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
De medewerker kabinetszaken heeft deze voordracht besproken met 2 medewerkers van de afdeling
communicatie.

Afstemming met portefeuillehouder
Deze voordracht is tot stand gekomen na overleg tussen de medewerkster kabinetszaken en de
burgemeester.

Directie-advies
N.v.t.
B&W voorstel standaard
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Communicatie over het besluit
De afd. kabinetszaken informeert de pers en de gemeenteraad enkele dagen vóór de uitreiking over de
toekenning van deze Almelospeld. Dit persbericht en raadsbericht wordt met een embargo verzonden.
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