
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 JULI 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, secretaris     
A. Heijkamp en W. Balfoort. 
Afwezig: wethouder M. van de Bunte 
 
 

1. ONDERWERP: Samenstelling Stuurgroep opvang vluchtelingen Oekraïne. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45296  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In uw vergadering van 5 juli 2022 heeft u besloten tot het instellen van de "Stuurgroep opvang vluchtelingen". 
Uw college heeft verzocht om een voorstel over de samenstelling van de Stuurgroep. 
Deze treft u bijgaand aan. 
 
Advies team  
Instemmen met de samenstelling van de Stuurgroep opvang Vluchtelingen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 
- de “stuurgroep opvang vluchtelingen” wordt in het vervolg “stuurgroep opvang vluchtelingen en statushou-

ders” genoemd; 
- de gemeentesecretaris wijst een algehele coördinator voor de opvang van vluchtelingen en statushouders 

aan die deel uitmaakt van de stuurgroep. 
 
 

2. ONDERWERP: Stand van zaken aanrijtijden ambulance 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50113 POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het probleem van de aanrijtijden ambulance bij spoedritten (A-1) speelt al vele jaren. In mei jl heeft de burge-
meester wederom een gesprek gehad met de beleidsadviseur van het Witte Kruis (ambulancedienst) en zijn de 
prestatiecijfers van onze regionale ambulance voorziening RAV besproken. In het gesprek zijn de (vertrouwelijke) 
cijfers van de gemeente besproken en de aspecten die daar invloed op hebben. Kort samengevat zijn de ver-
trouwelijke prestatiecijfers voor de kernen Vierhouten en Elspeet (nog) niet op het vereiste niveau. De cijfers voor 
de kern Nunspeet en Hulshorst zijn voldoende. In september vindt een vervolgoverleg plaats. 
 
Advies team 

 Voor kennisgeving aannemen  

 Ter kennisname cie. AB  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27239  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
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Via het NPO krijgen scholen steun om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbe-
vinden te verbeteren als gevolg van de COVID-pandemie. Het overgrote deel van de beschikbaar gestelde € 5,8 
miljard voor funderend onderwijs gaat rechtstreeks naar de scholen. Een klein deel gaat naar de gemeenten. 
Gemeenten hebben de taak deze gelden in te zetten voor aanvullende activiteiten. Met behulp van een stuur-
groep (vertegenwoordigers van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang, 
CJG en gemeente) is een Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet ontwikkeld. Aan de hand van een behoefte 
inventarisatie binnen de kinderopvang en het onderwijs, huidige beleidsplannen en het jongerenonderzoek zijn 
passende activiteiten tot stand gekomen in samenwerking met Team Nunspeet Beweegt, Bibliotheek Noord West 
Veluwe, Cultuurkust, Stichting Welzijn Nunspeet en Het Venster. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd 
aan inhalen van de door corona opgelopen leerachterstand en het verbeteren van het mentaal welbevinden van 
de 2 tot 25 jarige inwoners/leerlingen in gemeente Nunspeet. 
 
Advies team 

1. Akkoord te gaan met bijgevoegd Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet. 
2. In te stemmen met het verstrekken van de volgende incidentele subsidies: 

a. € 23.204,- aan Bibliotheek Noord West Veluwe 
b. € 40.000,- aan Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet 
c. € 60.000,- aan Stichting Kindcentrum Nunspeet 
d. € 35.000,- aan Cultuurkust 
e. € 15.825,- aan Team Nunspeet Beweegt 
f. € 75.056,- aan Stichting Welzijn Nunspeet 
g. € 73.771,- aan Het Venster 
h. € 245.038,- aan Stichting Jeugd Noord Veluwe 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat bij de communicatie er nadrukkelijk op moet worden gewezen dat de 
subsidiebedragen niet ineens maar verspreid over meerdere jaren worden verstrekt. 
 
 

4. ONDERWERP: Uitvoering regeling aanpak energiearmoede 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47394  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Het Rijk heeft de gemeente Nunspeet in januari 2022 met een beschikking een specifieke uitkering toegekend 
van in totaal € 497.350,00. Het is de bedoeling dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huis-
houdens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge 
energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de 
woningen. 
Voor Nunspeet hebben we een aanpak voor ogen in twee stappen. Stap één is zoveel mogelijk met de doelgroep 
in gesprek komen en direct kleine maatregelen toepassen in de woning. Dit eerste contact moment kan er voor 
zorgen dat bewoners vervolgens geactiveerd worden verdere stappen te nemen, zoals een gesprek met een 
Energiemaatje, Energiecoach of Energieadviseur. Bovendien kan op basis van de informatie die opgehaald wordt 
in stap één gebruikt worden om in een vervolgstap grotere maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een collec-
tieve isolatieactie. We geven een professionele opdrachtnemer de opdracht voor het uitvoeren van de eerste 
stap om de bezoeken door hun energiecoaches te laten brengen. 
 
Advies team 
1. Kennis nemen van de beschikking specifieke uitkering van januari 2022 en de aanvulling van eind juni 2022 
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak, zodat de meervoudige aanbesteding voor stap 1 in augustus in 

gang gezet kan worden. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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5. ONDERWERP: Regeling woon-werkverkeer 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46038  P&O   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
In verband met de enorme stijging van de brandstofprijzen is verzocht de regeling dienstreizen en de regeling 
woon-werkverkeer te analyseren. Hiervoor heeft u op 29 maart jl. ingestemd met een wijziging van de regeling 
dienstreizen waarna deze na instemming van het Lokaal Overleg definitief is vastgesteld. Een analyse van de 
regeling woon-werkverkeer heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Dit voorstel voorziet in een actualisatie van de 
regeling woon-werkverkeer.  
 
Advies team 

 In principe instemmen met de gewijzigde regeling woon-werkverkeer met ingang van 1 augustus 2022 en 
deze voorleggen aan het Lokaal Overleg. Na instemming van het Lokaal Overleg definitief akkoord gaan met 
de regeling woon-werkverkeer onder gelijktijdige intrekking van de "oude" regeling woon-werkverkeer.  

 De verwachte extra kosten in 2022 na vaststelling  meenemen in de  eerstvolgende kwartaalrapportage. 

 De kosten voor 2023 e.v. (€ 42.000,--) meenemen in de raming van de volgende Programmabegroting.  
 
Beslissing college 
Conform advies 
 
 

6. ONDERWERP: Urgentierichtlijnen, afschaffen eigen bijdrage 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46145  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Meerdere malen is tijdens het de portefeuillehouders overleg RO & Volkshuisvesting regio Noord Veluwe gesp-
roken over de kosten die in rekening worden gebracht voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Regionaal 
bestaat de wens bestaat om op een uniforme manier met deze kosten om te gaan. Voor deze uniformiteit is een 
drietal voorstellen gedaan, waarvan afschaffen van de bijdrage er één was. Nadat ambtelijk inzichtelijk is gemaakt 
wat nodig is om het afschaffen van de bijdrage door te voeren, hebben de portefeuillehouders RO & Volkshuis-
vesting van de regio Noord  ingestemd met het voorstel om de bijdrage af te schaffen en is dit besproken met de 
corporatiedirecteuren -bestuurders. Omdat de urgentierichtlijnen zijn vastgesteld door de verschillende colleges 
dient de besluitvorming om de eigen bijdrage af te schaffen en de urgentierichtlijnen hierop aan te passen te 
verlopen via het  college. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 In te stemmen met het afschaffen een bijdrage voor van het aanvragen van een urgentieverklaring met in-
gang van 1 september 2022.  

 In te stemmen met de aangepaste richtlijn urgentie 01-09-2022 die is bijgevoegd bij dit voorstel en    deze 
aanpassing van de  richtlijn te publiceren.  

 
 

7. ONDERWERP: Verzoek tot afwijzing planschade Stakenbergweg 9, Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29703  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 7 maart 2022 hebben de heer x en mevrouw y, met betrekking tot het object Stakenbergweg 9/9A te Elspeet, 
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verzocht om een tegemoetkoming in planschade, die geleden zou zijn ten gevolge van het onherroepelijk vast-
gestelde bestemmingsplan ‘Elspeet-Noordwest’. De vermeende planschade betreft waardevermindering van het 
object. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade is voor advies voorgelegd aan Stichting Adviesbureau 
Onroerende Zaken (SAOZ). SAOZ adviseert dat de waardevermindering van de onroerende zaak (Stakenberg-
weg 9/9A) in de categorie behoort tot voorzienbaarheid van het mogelijk planologische nadeel en daaruit voort-
vloeiende schade, en de aanvrager bij de afwegingen om tot aankoop van de onroerende zaak over te gaan en 
bij de bepaling van de prijs daarvoor al rekening had kunnen en moeten houden. Geadviseerd wordt het verzoek 
tot planschade derhalve af te wijzen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Het verzoek van de heer en mevrouw, met betrekking tot de planschade tot het object Stakenbergweg 9/9A, 

afwijzen.  
2. De heer  en mevrouw  conform bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen. 
 
 

8. ONDERWERP: Uitvoering verbijzonderde Interne Controle 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17562  POC   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Het College draagt conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid 
van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Om hier invulling aan te geven 
wordt jaarlijks het Controleplan bijgesteld en vastgesteld. Een goed opgezette interne controle is een belangrijke 
pijler voor de gemeente in het kader van planning en control. Enerzijds voor het controleren en signaleren van 
tekortkomingen in de uitvoering van de taken. Anderzijds voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording 
over de uitgevoerde taken. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

1. Instemmen met het (Verbijzonderde) Interne Controleplan 2022 als basis voor de uitvoering van de in-
terne controle 2022. 

2. Het (verbijzonderde) Interne Controleplan 2022 ter inzake leggen bij de commissie Maatschappij en Mid-
delen. 

 

9. ONDERWERP: Vaststelling subsidie WOC Nunspeet 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30226  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft in 2021 een subsidie van maximaal € 196.754,--ontvangen van de 
gemeente Nunspeet ten behoeve van de coördinatie en activiteiten van WOC Nunspeet. Uit de verantwoording 
van de Zorggroep blijkt dat de subsidie is besteed aan het doel waarvoor deze beschikbaar was gesteld. Wij 
stellen u voor om de verantwoording ontvankelijk te verklaren en de subsidie definitief vast te stellen op € 
196.754,--. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Het verzoek tot het vaststellen van de subsidie 2021 voor Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe ontvanke-

lijk te verklaren. 
2. De subsidie definitief vast te stellen op € 196.754,--. 
3. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe via bijgevoegde concept beschikking van uw besluit op de hoogte te 

brengen. 
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10. ONDERWERP: Voorstel vaststellen subsidie 2021 MEE Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19382  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
MEE Veluwe heeft in 2021 een subsidie van € 130.650, - ontvangen van de gemeente Nunspeet voor de uitvoe-
ring van onafhankelijke cliëntondersteuning in het jaar 2021. 
Op 30 mei 2022 hebben wij van MEE Veluwe de verantwoording over deze middelen ontvangen. Deze verant-
woording is tijdig ingediend en voldoet aan de door ons gestelde subsidievoorwaarden. Wij stellen u voor om de 
verantwoording ontvankelijk te verklaren en de subsidie definitief vast te stellen op € 130.650, -. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De subsidie van MEE Veluwe voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2021 ontvankelijk te verklaren. 
2. De subsidie voor 2021 definitief vast te stellen op € 130.650, -. 
3. MEE Veluwe via bijgevoegde beschikking van uw besluit op de hoogte te brengen. 
 

11. ONDERWERP: Subsidie 2022 Stichting Nunspeet uit de Kunst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

3586  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet verstrekt jaarlijks een subsidie aan Stichting Nunspeet uit de Kunst (SNudK). In dit col-
legevoorstel wordt u gevraagd de subsidie voor het jaar 2022 formeel toe te kennen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Op grond van de beschikbaar gestelde informatie en het gesprek met het bestuur van Stichting Nunspeet uit 
de Kunst een subsidie ad € 153.000,-- formeel toekennen. 

 Stichting Nunspeet uit de Kunst via bijgevoegde concept beschikking op de hoogte stellen van subsidie toe-
kenning en de daar aan verbonden voorwaarden. 

 

12. ONDERWERP: Overname vogelkijkhut 'Polsmaten' bij strandje Hoge Bijssel 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48504  SL   Weth. Van de Bunte  Ja 

 
Samenvatting 
Het strandje ‘Hoge Bijssel’ is op dit moment voorzien van vogelkijkhut ‘Polsmaten’. Menig vogelliefhebber maakt 
gebruik van dit uitkijkpunt en geniet hier van het uitzicht over de Randmeren. De vogelkijkhut is van Staatsbos-
beheer (SBB) en staat op grond van Leisurelands. SBB is voornemens deze vogelkijkhut te verwijderen omdat 
deze niet meer voldoet aan de eisen die SBB hiervoor stelt. Het is een oude vogelkijkhut en SBB wil de onder-
houdskosten hiervoor niet meer dragen. Er wordt voorgesteld om de vogelkijkhut over te nemen tot de plannen 
voor Nunspeet aan Zee verder zijn uitgewerkt. Bij het maken van nieuwe plannen voor Nunspeet aan Zee wordt 
de mogelijkheid voor het plaatsen van nieuw vogeluitkijkpunt onderzocht. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Overnemen vogelkijkhut ‘Polsmaten’ met daarbij behorende onderhoudskosten tot plannen Nunspeet aan 

Zee concreter zijn. 
2. Instemmen met eenmalige opknapbeurt van Vogelkijkhut en hiervoor een krediet van € 500,- beschikbaar 

stellen. Dit krediet ten laste brengen van het huidige recreatiebeleid. 
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13. ONDERWERP: Schriftelijke vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47770  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 29 juni 2022 heeft de SGP fractie schriftelijke vragen aan uw college gesteld over de aankomende Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen. Wij stellen u voor om deze vragen te beantwoorden door middel van bijge-
voegde conceptbrief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De vragen van de SGP fractie beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 

14. ONDERWERP: Vragen onderhoud fietspad Stakenbergweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48044  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie van de SGP stelt schriftelijke vragen over het fietspad Stakenbergweg. Wij stellen u 
voor om deze vragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De vraag van de SGP fractie beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 

15. ONDERWERP: Dorpshuis De Wieken Hulshorst, tegemoetkoming corona 1 juli 2021 t/m 31 maart 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6020  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis De Wieken Hulshorst en de beheerder van Dorpshuis De Wieken 
Hulshorst hebben gezamenlijk, zoals zij in coronatijd eerder hebben gedaan, een aanvraag gedaan voor finan-
ciële compensatie tijdens de coronaperiode 1 juli 2021 tot en met 31 maart 2022. Door de coronamaatregelen 
liepen de vaste kosten, zoals energie, verzekeringen etc. voor zowel bestuur als beheerder wel door, maar kon-
den er weinig tot geen activiteiten plaatsvinden in het dorpshuis, waardoor er weinig tot geen inkomsten waren. 
U wordt hierbij voorgesteld het geleden verlies te delen en het bestuur en de beheerder van Dorpshuis De Wieken 
een incidentele coronasubsidie te verlenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van in totaal € 15.967,55 op basis van artikel 
4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht, voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 maart 
2022, waarvan: 

 € 7.203,58 aan het bestuur van de Vereniging Dorpshuis De Wieken Hulshorst; 

 € 8.763,97 aan de beheerder van Dorpshuis De Wieken Hulshorst. 

 Instemmen met dekking van: 

 € 6.000,-- vanuit het restant van de bijdrage van het Rijk die via de septembercirculaire 2021 via 
de uitkering van het Gemeentefonds is toegekend voor extra uitgaven buurt- en dorpshuizen;  

 € 9.967,55 vanuit het door de raad beschikbaar gestelde coronabudget. 

 Vanuit de stelpost Extra uitgaven buurt- en dorpshuizen (algemene uitkering) een bedrag van € 6.000,-- 
over te hevelen naar taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 

  Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
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16. ONDERWERP: Dorpshuis Horsterhoek Vierhouten, tegemoetkoming corona 1 juni 2021 t/m 31 maart 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6081  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, zijnde beheerder van Dorpshuis Horsterhoek 
Vierhouten, heeft, zoals eerder gedurende de coronaperiode, een aanvraag gedaan voor financiële compensatie 
tijdens de coronaperiode 1 juni 2021 tot en met 31 maart 2022. Door de coronamaatregelen liepen de vaste 
kosten, zoals energie, verzekeringen etc. wel door, maar konden er weinig tot geen activiteiten plaatsvinden in 
het dorpshuis, waardoor er weinig tot geen inkomsten waren. U wordt hierbij voorgesteld het geleden verlies te 
delen en het bestuur van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten een incidentele coronasubsidie te ver-
lenen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van in totaal € 12.080,96 op basis van artikel 
4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht, voor de periode 1 juni 2021 tot en met 31 maart 
2022 aan het bestuur van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten.  

 Instemmen met dekking van:    
- € 5.481,-- vanuit het restant van de bijdrage van het Rijk die via de septembercirculaire 2021 via de 

uitkering van het Gemeentefonds is toegekend voor extra uitgaven buurt- en dorpshuizen; 
- € 6.599,96 vanuit het door de raad beschikbaar gestelde coronabudget.  
- Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking.  

 Vanuit de stelpost Extra uitgaven buurt- en dorpshuizen (algemene uitkering) moet € 5.481,-- wordt over-
geheveld naar taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie.  

 

17. ONDERWERP: Veluvine Beheer CV, definitieve vaststelling coronasteun 2020 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6081  SL   Wetyh. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 21 juni 2022 hebt u aan Veluvine Nunspeet Beheer CV (hierna: Veluvine) een voorlopige incidentele subsidie 
van € 137.117,-- toegekend voor het dekken van tekorten in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Hierbij wordt u 
voorgesteld op basis van de op 23 juni 2022 ontvangen aanvraag tot definitieve vaststelling, bestaand uit een 
accountantsverklaring, de incidentele subsidie 2020 definitief vast te stellen ter hoogte van het toegekende be-
drag van € 137.117,--. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Kennis te nemen van de aanvraag tot definitieve vaststelling van de incidentele subsidie voor coronasteun 
voor het jaar 2020, bestaand uit een goedkeurende accountantsverklaring.  

 Op grond van artikel 20, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2019 de incidentele subsidie 
definitief vast te stellen op € 137.117,--. 

 In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking.   
 

18. ONDERWERP: Stichting Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking, aanvullende incidentele subsidie 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

5123  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
U kent jaarlijks aan Stichting Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking (NEON) een subsidie toe voor het 
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uitvoeren van twee projecten door twee van de tien ontwikkelingshulporganisaties die binnen platformorganisatie 
NEON actief zijn vanuit de gemeente Nunspeet. Voor 2021 hebt u een subsidie toegekend aan NEON van € 
12.700,-- voor het ondersteunen van een project van Stichting Diaconea in Oekraïne en een project van Stichting 
Mensenkinderen in Armenië. Conform de vastgestelde voorwaarden moet NEON jaarlijks een bedrag van mini-
maal € 12.000,-- aan eigen inkomsten genereren, om voor de subsidie in aanmerking te komen van € 12.000,--. 
In 2020 en 2021 heeft NEON een aantal acties als gevolg van de beperkende coronamaatregelen niet kunnen 
uitvoeren om het vereiste bedrag te kunnen genereren. Om die reden hebt u NEON een aanvullende subsidie 
toegekend van € 7.400,-- voor 2020. Voor 2021 verzoekt NEON u om nog eenmaal een aanvullende subsidie 
toe te kennen van € 6.400,--. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met het toekennen van een aanvullende incidentele subsidie aan NEON voor 2021 van € 6.400,-
- op basis van artikel 4.23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht. 
* De subsidie te dekken vanuit taakveld 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie. 
* In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde conceptbeschikking. 
 


