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Coronanleuws
Bm Bijl geeft een korte
teruakoppelina.

1538 107 Kwijtsc helding van de huur voor de horecapachters van sporthal de Beuk en sporth al de Vaart (VOF de Balk) en van het
Leeg hwate rbad (VOF de Badgast), via Spurd.

1.
Akkoord te gaan met kwijtschelding van de huur voor de maanden september tot en met december 2020 voor de
horecapachters van sporthal de Beuk en sporthal de Vaart (VOF de Balk) en van het Leeghwaterbad (VOF de
Badgast), via Spurd.
2.
De gemeenteraad d.m.v. biiaaande brief hiervan op de hooate te stellen.

Conform besloten, waarbij het
college besluit dit mee te
nemen in de volgende
coronaverzamelbrief aan de
raad.

1538 240 Kwijtsc heldina huur + servicekosten pachte rs horeca

1.
Het kwijtschelden van 8 maanden huur inclusief servicekosten, ( jan 2021 /m aug 2021 ), aan de pachters van de
horeca van theater de Purmaryn.

Conform besloten, waarbij het
college besluit dit mee te
nemen in de volgende
coronaverzamelbrief aan de
reaal

[4.

1536729; wijziging beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opnieuw vast te stellen.

5.

Conform besloten

1537431 Bijstelling fonds Starterslening

Akkoord te gaan dat er een storting van€ 1,25 miljoen wordt gedaan in het fonds startersleningen van Purmerend bij Conform besloten
SVn.
I6.

1538 256 VNG ledenbrief Lbr. 20/083 "Maatr eaelen beheerslna kosten abonnementstarief van 23 november 2020
1. De agendacommissie te verzoeken aan de hand van bijgaande bespreeknotitie de commissie Samenleving in haar Aangehouden

vergadering van 7 januari 2021 haar mening te vragen inzake de door de VNG in bijgevoegde VNG ledenbrief over
maatregelen beheersing kosten abonnementstarief voorgestelde koers.

17.

Teruameldinaen collea eleden/rondvraaa

Pfc Wmo Jeugd

Wethouder Rotgangs koppelt
terug over het regionale
portefeuillehouder Wmo
Jeugd, waar onder andere de
Regiovisie Ouderenzorg is
besproken, hij meldt dat
Purmerend deze visie zal
onderschrijven en hiervoor
komt een voorstel naar
college. Ook is er gesproken
over het respijthuis
mantelzorgers, hiervoor komt
ook een voorstel naar college.

AB GGD

Wethouder Rotgans koppelt
terug uit het AB GGD waar
onder andere gesproken is
over infectieziekte bestrijding,
bedrijfsvoering en JGZ. Ook is
de Algmene Reserve opnieuw
besproken.
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Teststraten Za-Wa

Wethouder Rotgans heeft
samen met Bm Bijl, Bm
Hamming en de directeur
GGD drie teststraten bezocht
in Zaanstreek-Waterland om
de medewerkers een hart
onder de riem te steken.

Zorg- en veiligheidshuis

Wethouder Rotgans heeft
samen met wethouder Mutluer
medewerkers van het Zorg- en
Veiligheidshuis medewerkers
gesproken over de toekomst.

Noodwet corona

Gs Blom meldt dat er een
intergemeentelijke crisisteam
is ingesteld, geleid door
Jaspert Verplanke. Dit team
zal de meer beleidsmatige
vragen oppakken.

Minecraft challenge - H20

Wethouder Hegger heeft het
digitale startschot geven voor
de Minecraftchallenge van
H20, waarin jongeren alle
ziekenhuizen in Nederland
gaan nabouwen ten bate van
het goede doel.

Purmerendier race

Bm Bijl meldt dat de
Purmerendierrace wel
doorgaat, na toetsing bij
politie en de veiligheidsregio,
met name omdat het om een
activiteit voor jonge
kinderen/gezinnen in de
buitenlucht gaat.
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