De gemeenteraad van Wijchen
17 4 5297 Onderwijs en Ontplooiing
Beslisnota
Wijchen, 23 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Onderwerp: revenuen Legaat van Cooth 2018
Wat adviseer je te besluiten?
1. De revenuen van het Legaat van Cooth 2018 en de niet beschikte gelden voor 2017 in
te zetten voor de volgende initiatieven:
a. € 842 voor de aanschaf van 2 pakketten Lego Mind Storm door de Paulusschool om
dieper in te gaan op het onderdeel "programmeren" binnen het techniekonderwijs.
b. € 3.750 voor het Techniekevent 2018 georganiseerd door de werkgroep
Techniekproject Wijchen.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 februari 2012 leggen wij u twee initiatieven
voor voor de besteding van het Legaat van Cooth in 2018.
In 2012 heeft de raad 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.
Welk resultaat willen we bereiken?
De voor 2018 beschikbare gelden uit het Legaat van Cooth te besteden aan
onderwijsactiviteiten zoals beschreven in de doelstellingen van het legaat.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1 Dit sluit aan bij het besluit van uw raad uit 2012. U wilt als raad beslissen over
ingekomen aanvragen zonder een richtinggevend ambtelijk advies.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Geen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De stand van het budget is conform het raadsbesluit van 31 januari 2012 bevroren op
€ 154.500. De revenuen in 2018 bedragen € 4.380.
Daarnaast is in 2017 een bedrag van € 630 niet beschikt en gereserveerd voor
initiatieven in 2018.
De ingediende initiatieven vragen in totaal om een bedrag van € 4.592. Dat past
binnen het budget voor 2018.
Portefeuillehouder
Informatie
Telefoon
E-mailadres
In kennis stellen

:
:
:
:
:

P.L.J. Loermans
Riekie Dibbets
024 751 7340
r.dibbets@wijchen.nl
-

b. Communicatie en
c. Uitvoering
De aanvragers worden op de hoogte gesteld van uw besluit.
d. Overlegd met
N.v.t.
Bijlagen
1. Verzoek van de techniekcoördinator Paulusschool namens de Stichting Paulusmundial
voor de aanschaf van 2 pakketten Lego Mind Storm
2. Verzoek van de werkgroep Techniekproject Wijchen voor het Techniekevent 2018
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
17 4 5297 Onderwijs en Ontplooiing
Raadsbesluit
Legaat van Cooth
Samenvatting
Er zijn 2 verzoeken binnen gekomen om in 2018 een bijdrage te krijgen uit de revenuen
uit het Legaat van Cooth. De aanvragen passen binnen het budget. Daarom willen we
beide aanvragen honoreren.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 23 mei 2017
besluit:
1. De revenuen van het Legaat van Cooth 2018 en de niet beschikte gelden voor 2017 in
te zetten voor de volgende initiatieven:
a. € 842 voor de aanschaf van 2 pakketten Lego Mind Storm door de Paulusschool om
dieper in te gaan op het onderdeel "programmeren" binnen het techniekonderwijs.
b. € 3.750 voor het Techniekevent 2018 georganiseerd door de werkgroep
Techniekproject Wijchen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van d.d.
De voorzitter,

De griffier,
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