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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/ 27 / 747 823 / Vaststel len su bsid ieregel i n g sporta kkoord

Besluit:
1. De 'Subsidieregeling lokaal sportakkoord 2027'vast te stellen.

Onderwerp:
Zl27/747822 / AanvraagTegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

2O2t-Q2
Besluit:
1. De huur en gebruiksvergoeding voor het gebruik van de sportaccommodaties over de

periode van 1 april 2027 tot en met 30 juni 2021 (gedeeltelijk) kwijt te schelden aan
die huurder/organisatie die valt binnen de uitgangspunten van de beleidsregel
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). De huur voor
binnensportaccommodaties wordt volledig kwijtgescholden, de hu ur voor
bu itenaccom modaties wo rdt v oor 45%o kwijtgeschol den.

2. De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de uitgangspunten
van de beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19,
aan te vragen.

3. Analoog aan de tegemoetkoming aan verenigingen die onder de TVS vallen, een
tegemoetkoming doen aan verenigingen met een eigen accommodatie.

Onderwerp:
Z/27/146079 / beslissing op bezwaar met nummer 6.2O27.O572
Besluit:
1. Reclamant inzake bezwaar met zaaknummer 6.2027.0572 ontvankelijk te verklaren in

z'rjn bezwaren;
2. Het bezwaar van reclamant ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp:
Z/27/145569 / Raadsinformatiebrief d.d.24 augustus 2027 / week 34

47 Plannen van Aanpak moties raadsvergaderingen van 3 juni en 8 juli 2021
48 lnzageleggingplanMERRegionaleEnergiestrategie
49 Jaarrapportage jeugdhulp 2020- TWO
50 Toelichtingrelatievliegtuiggeluidwoningbouw
51 Cliëntervaringsonderzoek(CEO)Wmo2020
52 lnzet vaccinatie-bus b'rj parkeerterrein Lange Voort
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. L7 augustus 2021
Besluit Verslag en besluitenlijst vastgesteld
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Aldus vastgesteld in de
burgemeester en
de secretaris

J. Versluis

van 31 augustus 2021,
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