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27-8-2019
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.3

0788198

Benoeming
1. De heer J. Baas te benoemen als
functionaris voor
functionaris voor gegevensbescherming.
gegevensbescherming 2. De benoeming van de heer H. Vegter als
functionaris voor gegevensbescherming in te
trekken.

1.2

0789800

De openbare en niet
openbare
besluitenlijst van 20
augustus 2019

1. De openbare en niet openbare
besluitenlijst van 20 augustus 2019 vast te
stellen in de vergadering van 27 augustus
2019.
2. Op de niet openbare besluitenlijst
geheimhouding op de leggen conform de
beslispunten in zaaknummer (0788712).

3.1

0785625

Wijziging
subsidieregeling
Nieuwegein 2019

1. De Subsidieregeling Nieuwegein 2019 op
de volgende punten te wijzigen:
a. De subsidiemogelijkheden voor
evenementen te verruimen;
b. Het subsidieplafond 2019 voor
evenementen te verhogen;
c. In 2020 alleen voor de werkvelden
Armoedebestrijding, Amateurkunst, Sport en
bewegen, Evenementen en
Inwonersinitiatieven subsidieplafonds vast te
stellen;
d. Het maximum aantal fte’s voor
buurtsportcoaches met cofinanciering naar
4,34 fte te verhogen;
e. De maximumbijdrage voor sportinitiatieven
te wijzigen in €10.000 per activiteit;
f. Subsidieplafonds af te stemmen op de
gemeentebegroting.
2. Hiervoor het Besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling Nieuwegein 2019 vast te
stellen.

3. A.J. Adriani

6. J.R.J. van Engelen

28-8-2019 13:05

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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0788220

Begroting 2020 en
jaarrekening 2018
Recreatieschap de
Stichtse Groenlanden

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

Een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2020. Deze zienswijze
heeft de strekking:
a. in te stemmen met de begroting, omdat
deze niet leidt tot een verhoogde
gemeentelijke bijdrage;
b. in te stemmen met het voorstel om SGL de
ruimte te geven om middelen, die bedoeld
waren voor investeringen in 2020, in te
zetten voor het verbeteren van de
bedrijfsvoering van RMN, indien de
bestedingsvoorstellen van RMN naar het
oordeel van het bestuur van SGL bijdragen
aan de gewenste verbetering van de
bedrijfsvoering;
c. onze zorg uit te spreken over de
betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering van
RMN en daardoor de betrouwbaarheid van de
bedrijfsvoering van Stichtse Groenlanden;
d. Stichtse Groenlanden te verzoeken om, als
opdrachtgever van RMN, een analyse uit te
voeren met betrekking tot de problematiek
bij RMN;
e. op grond hiervan vóór 1 januari 2020 een
plan van aanpak op te stellen hoe zorg te
dragen voor een robuuste, betrouwbare
bedrijfsvoering binnen de daartoe
beschikbaar gestelde middelen.
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