Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouder
Secretaris
Afwezig

18-08-2020
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder
G. Wienhoven

1

Opening

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De openbare besluitenlijst van 11 augustus 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Gevolgen corona voor toegekende subsidies in 2020
Besluit
1. In relatie tot de corona-maatregelen, ten aanzien van toegekende subsidies de
volgende wijze van handelen te volgen:
a. Terugvordering van subsidies vindt alleen plaats, als dit evident niet besteed
hoefde te worden;
b. Er vindt geen terugvordering van subsidie plaats als de subsidieontvanger
deze heeft moeten aanwenden voor onvermijdbare kosten die verband houden
met de uit te voeren activiteiten respectievelijk te leveren prestaties, ook al
hebben deze (gedeeltelijk) niet plaats gevonden;
c. De toetsing en vaststelling van subsidies verloopt via het normale proces
zoals vastgelegd in de subsidieverordening;
d. Aan alle gesubsidieerde organisaties in alle categorieën wordt een opgave
van de inhoudelijke en financiële gevolgen van de corona-maatregelen
gevraagd, ook in gevallen dat er normaliter een mindere of geen
verantwoordingsplicht geldt, of de subsidie reeds is vastgesteld;
e. Organisaties die niet in 2020 uitgevoerde activiteiten in 2021 additioneel
willen uitvoeren en daartoe de subsidie willen overhevelen kunnen daartoe
vóór 1 oktober 2020 een verzoek indienen;
2. Alle gesubsidieerde organisaties over deze uitgangspunten te informeren.

3.2

Gymnastiekvergoedingen 2019-2020
Besluit
1. De normbedragen voor de klokuurvergoeding voor 2020 met 1,6% te indexeren;
2. De vergoedingen 2019 voor het gymnastiekonderwijs op de basisscholen vast te
stellen;
3. De voorschotbedragen voor het gymnastiekonderwijs op de basisscholen voor 2020
te bepalen op basis van de gymroosters 2019-2020 en het geïndexeerde normbedrag,
met inachtneming van een correctie voor het tijdvak van de corona-maatregelen.
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3.3

Strategisch plan Dar N.V.
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.4

Kermis Mook 2020
Besluit
1. De evenementenvergunning onder voorwaarden t.b.v. de kermis Mook 2020 aan de
firma Sterrenberg, te verlenen;
2. De situatietekening op schaal dient onderdeel te zijn van de vergunning en dient
nog tijdig te worden aangeleverd.

3.5

Raadsmemo corona-crisis nr. 11
Besluit
1. Met het raadsmemo corona-crisis nr. 11 in te stemmen;
2. Het raadsmemo aan te passen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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