De gemeenteraad van Wijchen
15 AZ 120
Beslisnota
Legaat van Cooth
Wijchen, 14 april 2015
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1. een keuze te maken of het ingediende initiatief voor de besteding
van de revenuen van het Legaat van Cooth in 2016 gehonoreerd
wordt
2. de niet beschikte gelden voor 2016 te reserveren voor initiatieven in
2017
Inleiding
Inleiding
Naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 februari 2012 leggen wij u
één initiatief voor de besteding van het Legaat van Cooth in 2016.
Met voornoemd raadsbesluit heeft u besloten dat het legaat met ingang
van 2012 wordt bevroren op € 154.500 en dat alleen de revenuen
besteed worden. Deze revenuen bedragen € 4.380 per jaar.
Conform beslispunt 1 van het raadsbesluit van 2 februari 2012 maakt uw
raad zelfstandig een keuze uit de voorgelegde initiatieven.
In het legaat staat onderstaande als doelstellingen:
"....om goed practisch herhalingsonderwijs, geheel ingericht naar de
behoeften van het dagelijksch leven, te bevorderen en aan te moedigen
en dat herhalingsonderwijs gepaard te doen gaan met eenig
voorbereidend onderwijs, hoofdzakelijk voor de uitoefening zoo van de
meest gewone ambachten, van neringen en kleinhandel, als van het
landbouwbeleid. "
De gelden zijn volgens het legaat "...uitsluitend bedoeld voor
a. herhalingsonderwijs, goed en vooral practisch ingericht.....
b. teekenonderwijs.... en ook onderwijs in rechtlijnig of bouwkundig
tekenen.........
c. onderwijs in handenarbeid met gebruik making van
gereedschappen...........
d. de beginselen der landbouwkunde........
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Voor 2016 is het volgende initiatief ingediend:
1. Werkgroep Techniekprojecten Wijchen, organiseren van de “Week
van de Techniek Nijmegen” i.s.m. Canisius College (locatie Goffert) en
Mondial College. Gevraagd bedrag: € 3.750,00
Beoogd effect
Een keuze te maken voor besteding van de revenuen van het Legaat van
Cooth voor 2016.
Argumenten
1.1 Dit sluit aan bij het besluit van uw raad op 31 januari 2012. U wilt als
raad beslissen over ingekomen aanvragen zonder een richtinggevend
ambtelijk advies.
Kanttekeningen
Geen
Financiën
De stand van het budget is conform het raadsbesluit van 31 januari 2012
bevroren op € 154.500.
De revenuen in 2016 bedragen € 4.380.
Uitvoering
De aanvragers worden op de hoogte gesteld van uw besluit.
Burgerparticipatie
N.v.t.
Bijlagen
Verzoek Werkgroep Techniekproject Wijchen voor bijdrage organisatie
“Week van de Techniek” in 2016.
Gerelateerde stukken
Raadsbesluit van 2 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
15 AZ 120
Raadsbesluit
Legaat van Cooth
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
van: 14 april 2015
besluit:
1.
2.

een keuze te maken uit de ingediende initiatieven voor de besteding
van de revenuen van het Legaat van Cooth in 2016
de niet beschikte gelden voor 2016 te reserveren voor initiatieven in
2017

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 9
juli 2015
De voorzitter,
De griffier,

3

