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Onderwerp
Sa menwerki ngsovereen komst cu ltuu rreg io Noord -Li m bu rg, Roermond en Weert

Voorstel
1. Aangaan van bijgaande samenwerkingsovereenkomst cultuurregio Noord-Limburg,

Roermond en Weert.
2. De portefeuillehouder cultuur, wethouder Gabriëls, te machtigen de

samenwerki ngsovereen komst te ondertekenen ex. a rti kel 1 7 Gemeentewet.
3. Voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst conform bijgaand

concept-besluit mandaat en volmacht te verlenen aan het college van de
gemeente Venray.

Inleiding

Vanaf 2016 is een proces in gang gezet dat heeft geleid tot het plan van aanpak'Samen
ontwikkelen doorte doen!'. B¡j dit proces zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, Venray en Weert betrokken
Inmiddels heeft de gemeente Roermond ook aangegeven mee te willen doen in de
samenwerking cultuurregio. Het plan van aanpak is door uw college op 19 maart 2019
akkoord bevonden. Voorstel is de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) en het
mandaat en de volmacht (bijlage 2) te ondertekenen.

Beoogd effect/doel

Rechtsgeldig uitvoering geven aan de samenwerking cultuurregio Noord-Limburg,
Roermond en Weert.

Argumenten

7.3 Gemeente Venray is bestuurlijk penvoerder van de samenwerking
In deze regionale samenwerking is gemeente Venray bestuurlijk penvoerder en beheert de
administratieve kant van de samenwerking. Het mandaat en de volmacht zijn nodig zodat
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een aantal uitvoeringszaken en de administratie van de samenwerking door de gemeente
Venray kan worden uitgevoerd.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met voorgesteld besluit wordt voorzien in een rechtsgeldige deelname van de gemeente
Weert aan de samenwerkingsovereenkomst en ondertekening vindt plaats tijdens het
bestuurlijk overleg Cultuurregio Noord-Limburg, Roermond en Weert op 31 oktober 2019

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Uitvoering volgt volgens afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Com m u nicatie/ partici patie

Op 31 oktober 2019 ondertekenen alle potefeuillehouders cultuur van de betrokken
gemeenten gezamenlijk de samenwerkingsovereenkomst. Daar wordt een formeel
persmoment van gemaakt. Uw besluit wordt pas gepubliceerd na ondertekening.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
- Plonie van de Biggelaar, communicatieadviseur

Extern:

- Ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging gemeenten Noord-Limburg en Roermond

Bijlagen:

- Samenwerkingsovereenkomst cultuurregio Noord-Limbur9, Roermond en Weert
- Volmacht en mandaat gemeente Venray
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