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ADVIES
1. De raad voorstellen om in te stemmen met het toekennen van de Zilveren Ereblijk aan
mevrouw Mieke Janssen.
Aanleiding
Vanuit het gemeentebestuur is een verzoek tot toekenning van een gemeentelijke
onderscheiding ingekomen, in de vorm van een Zilveren Ereblijk, aan mevrouw Mieke Janssen.
Beoogd resultaat
Een besluit nemen over het gedane verzoek.
Argumenten
Het zangduo Björn en Mieke heeft vrijdag 18 februari 2022 de 46e finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) gewonnen in de Schouwburg in Venray met hun liedje Âltied
Ope. Venray wordt al jaren door dit zangduo, tijdens carnaval, op de kaart gezet tijdens dit
grootste carnavalsliedjes concour van Nederland welke een provinciale en landelijke uitstraling
heeft. Het gemeentebestuur wil Björn en Mieke met deze onderscheiding bedanken voor hun
bijdrage aan de Venrayse en Limburgse Vastelaoves cultuur.
Met deze buitengewone verdienste voldoet Mieke Janssen aan de criteria en daarmee komt zij
in aanmerking voor een onderscheiding van de Zilveren Ereblijk van de gemeente Venray.
Het antecedentenonderzoek heeft uitgewezen dat er geen beletsel is voor toekenning van een
gemeentelijke onderscheiding.
Risico’s
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
Deze nota is niet openbaar in verband met privacy betrokkene. Kort vóór het moment van
uitreiking is een persbericht onder embargo toegezonden aan de lokale media.
Financiële gevolgen
N.v.t.
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Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
Juridische gevolgen
N.v.t.
Rechtmatigheid
N.v.t.
Fatale termijnen
N.v.t.
Vervolgtraject besluitvorming
Uitreiking heeft plaats gevonden op dinsdag 22 februari 2022 in de Raadszaal in het
gemeentehuis van Venray in aanwezigheid van het College B&W.
Evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
N.v.t.
Naslagwerk
N.v.t.
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De raad van Venray,
Gelezen het advies van B en W,

besluit:
De raad besluit het Zilveren Ereblijk toe te kennen aan Mieke Janssen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 maart 2022
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De griffier,

L.A.M. Kompier

S.A. Boere

