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De raad van de gemeente Weesp;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november
2016, Z.54145/D.3122

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet.
BESLUIT:
1. De verordening Cultuurprijs Weesp 2016 vast te stellen;
2. De verordening Cultuurprijs Weesp 2016 in werking te laten treden met ingang van
de eerste dag na bekendmaking.

VERORDENING CULTUURPRIJS WEESP 2016
Artikel 1

Er wordt ingesteld:
Een tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Weesp, hierna Cultuurprijs Weesp, bestaande uit een
bedrag van E 1.500,- en een juryrapport, waarin de reden van de toekenning is vermeld.

Artikel 2

1. De Cultuurprijs Weesp wordt toegekend aan een persoon of groep van personen c.q. een
vereniging of wel een stichting die één der artikel 3 genoemde facetten van de cultuur op
verdienstelijke wijze beoefent of bevordert.
2. Voor alle kandidaten geldt dat zij in de gemeente Weesp wonen of gedurende een groot
aantal jaren een sterke binding met de gemeente Weesp hebben opgebouwd en zich op
bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel gebied binnen de gemeente

Weesp.
3. De cultuurprijs wordt bij voorkeur toegekend aan in leven zijnde personen. Postume
toekenning van de cultuurprijs kan slechts plaats hebben binnen 2 jaar na het overlijden.
4. Aan een persoon of groep van personen kan niet tweemaal de Cultuurprijs Weesp voor
hetzelfde facet van de cultuur worden toegekend.

Artikel 3
De in artikel 1 genoemde prijs wordt beschikbaar gesteld voor één van de onderstaande disciplines
van de culturele sector:
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letteren (proza, essay, poëzie, journalistiek);
gebonden kunsten (toegepaste kunst, keramische kunst, edelsmeedkunst, fotografie,
blnnenhuisarchitectuur, architectuur),
podiumkunsten (toneel-, toon- en danskunst);
historiogra¿e (geschiedbeoefening, geschiedschrijving, biografie);
vrije beeldende kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, gra¿sche kunst);
audiovisuele media en radio.
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Artikel 4
De jury Cultuurprijs Weesp bestaat uit vijf leden te weten één raadslid en een viertal
inwoners/ondernemers. Allen zijn woonachtig in de gemeente Weesp. Ze worden benoemd
voor een periode van vier jaar.

2

Burgemeester en wethouders werven en selecteren via de gemeentelijke (social media)
kanalen alsmede bij maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen vierjuryleden. Bij
gebrek aan respons zullen burgemeester en wethouders zelf personen benaderen. De leden
van de jury worden door de burgemeester benoemd.

3

De leden van de jury kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij
burgemeester en wethouders.

4

Na de eerste periode van vierjaar treedt iedere twee jaar het langst zittende lid af, volgens
een door burgemeester en wethouders vast te stellen rooster.
Degene, die aftreedt of ontslag neemt, blijft zijn werkzaamheden in de commissie verrichten
totdat zijn opvolger de benoeming heeft aanvaard.

6

Een aftredend lid kan pas na vijf jaar opnieuw herbenoemd worden.

7

Een jurylid komt tijdens zijn lidmaatschap, en ook drie jaar daarna, niet in aanmerking voor de
Cultuurprijs Weesp.
De jury stelt de criteria voor de nominatie op en kiest uit haar midden een voorzitter.

De jury verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
De ambtenaar Kunst en Cultuur ven/uit de functie van ambtelijke ondersteuning van de jury.
Deze ambtelijke secretaris heeft in de jury geen stemrecht.

Bijeenkomsten worden bijgewoond en ondersteund door genoemde ambtenaar.
Bijeenkomsten vinden alleen plaats indien de jury voltallig is én de ambtelijke ondersteuning
aanwezig is.

De bijeenkomsten van de jury zijn besloten,

Artikel 5
Via de gemeentelijke (social media) kanalen alsmede bij maatschappelijke, culturele en
educatieve instellingen wordt een oproep aan inwoners/ondernemers gedaan om een of meer
kandidaten voor de Cultuurprijs Weesp te nomineren. De criteria worden bekend gemaakt via
dezelfde kanalen.
De jury kiest uit alle genomineerden drie kandidaten.
de gemeentelijke (social media) kanalen kunnen inwoners/ondernemers van Weesp hun
stem uitbrengen op de drie verkozen kandidaten. De jury neemt het publieksoordeel mee in
haar uiteindelijke keuze voor de winnaar van de Cultuurprijs Weesp.
De toekenning van de prijs geschiedt door burgemeester en wethouders, op bindend advies
van de jury.
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Artikel 6
Burgemeester en wethouders bepalen de datum van de uitreiking van de prijs.

Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.
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in de penbare raadsvergadering van 21 december 2016,

G>@í?>„J1-Z

4%-SL

/

. .Frensel,
d grif¿er

2.54145/D30632

B.J. va Bo
voorzí er

3 van 3

ove,

