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Mandaatbesluit Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) II, 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat,
Gelet op afdeling 10.1. van de Algemene wet bestuursrecht,
Overwegende dat
het college op 31 maart 2015 heeft besloten tot het oprichten van Stichting Cultuur Eindhoven, die met
ingang van 2017 is belast met het uitvoering geven aan de kunst-, cultuur- en designbeleidskaders van
de raad en het verdelen van de door de raad ter beschikking gestelde kunst-, cultuur- en designsubsidiebudgetten in Eindhoven;
de raad op 26 november 2019 het raadsbesluit 'Cultuurbrief 2021-2024' met de bijbehorende Verordening
'Cultuur Eindhoven 2021-2024' (hierna Verordening) heeft vastgesteld;
gelet op de uitspraak van de Raad van State dd 27 januari 2021 inzake het hoger beroep BE versus SCE,
heeft het College met terugwerkende kracht alle eerder genomen subsidiebesluiten van SCE als ware
besloten door het College bekrachtigd;
het wenselijk is dat Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020,
namens het College subsidiebesluiten gaat nemen in het kader van de Verordening, nadat het bestuur
van SCE hiervoor advies heeft gekregen van de in de statuten van SCE genoemde Cultuurraad en voor
zover deze subsidiegelden binnen voornoemde aan Stichting Cultuur Eindhoven ter beschikking gestelde
kunst-, cultuur- en designsubsidiebudgetten vallen.
Gezien de schriftelijke instemming van deze directeur als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit tot vaststelling van het volgende
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Het bestuur van SCE is gemandateerd de besluiten te nemen zoals opgenomen in artikel 4 van
de Verordening.
Het bestuur van SCE treedt namens het College op bij verweer in bezwaar en beroepszaken.
Het bestuur van SCE neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden de Algemene
wet bestuursrecht en de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders en beleidsregels in
acht.
De ondertekening van stukken die zijn gebaseerd op dit besluit geschiedt volgens de volgende
de formule:
Namens burgemeester en wethouders,
Het bestuur van de Stichting Cultuur Eindhoven,
(… handtekening …..),
Naam van de ondertekenaar en zijn functie bij SCE …………
Het is de directeur van de stichting toegestaan ondermandaat te verlenen ten aanzien van de
bevoegdheden in dit mandaatbesluit.
Het besluit treedt de dag na publicatie in werking.

Eindhoven, 23 maart 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, burgemeester
, secretaris
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