B&W openbare notulen

Datum: 30 maart 2021
Aanwezig:
D. Bijl, Burgemeester
M. Hegger, Wethouder
H. Rotgans, Wethouder
P. van Meekeren, Wethouder
E. Tijmstra, Wethouder
T. Kroese, Wethouder
G. Blom, Secretaris
M. de Goede, Notulist

No. Onderwerp/voorstel
1. Notulen
Vaststellen notulen d.d. 23 maart 2021
2.

3.

4.

5.

6.

Besluit
Worden vastgesteld

B-lijst
Vaststellen B-lijst d.d. 30 maart 2021

Wordt vastgesteld

Uitnodigingen
a.
Dag van de financiele verhoudingen, donderdag 15 april 15:00 - 16:30 uur, online

Voor kennisgeving
aangenomen

Ter kennisname/ bespreking
a.
Wordt besproken
Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 23 maart
2021
b.
Wordt besproken
Nieuws uit B&W Amsterdam d.d. 23 maart 2021
c.
Agenda Purmerend, Commissie Financiën d.d. 31 maart 2021
d.
Lijst met toezeggingen raad

Wordt besproken

e.
Termijnagenda raad

Wordt besproken

f.
Memo borstvoedingsvriendelijke gemeente 2021

Conform besloten

g.
Termijnagenda.

Wordt besproken

Corona Nieuws
a.
Terugkoppeling uit RBT

Wordt besproken

Bm Bijl geeft een korte
terugkoppeling.

1544053 Subsidieverantwoording coulancevoorstel Maatschappelijk Domein
Te besluiten om bij de vaststelling van de subsidies over 2020, gefinancierd vanuit het Maatschappelijk Conform besloten
Domein, coulant om te gaan met de toegezegde diensten en maatwerk toe te passen met als
uitgangspunt:
Indien aantoonbaar passend alternatief is geboden, dat aansluit bij de gesubsidieerde diensten, wordt
er geen geld terug gevorderd als door COVID-19 bepaalde subsidievoorwaarden niet konden worden
nagekomen. De verantwoording wordt voorzien van:
1.
Een financiële rapportage van de gerealiseerde en niet gerealiseerde activiteiten. Inclusief
verantwoording eventuele overige kosten en kostenbesparingen.
2.
Een inhoudelijke toelichting welke activiteiten door Covid-19 niet hebben plaatsgevonden en welke
activiteiten dan wel (in aangepaste vorm) zijn aangeboden. Inclusief analyse op eigen creativiteit tot het
komen tot oplossingsrichtingen en relatie maatschappelijke impact.
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7.

1543491 Aanwijzing leerplichtambtenaar (P)
1.
Aanwijzing van medewerker, tijdelijk werkzaam als leerplichtambtenaar/RMC trajectbegeleider voor
Purmerend en Beemster. Hierdoor heeft hij de formele bevoegdheid om in het kader van de
Leerplichtwet 1969 besluiten te nemen ten aanzien van jongeren onder de 18 jaar.
2.
Beëdiging van deze medewerker door de burgemeester.

Besluit

Conform besloten

8.

1544206; Plan van Aanpak en voorbereidingsprocedure Gezamelijke Omgevingsvisie De Purmer
1.
Conform besloten, met
Het plan van aanpak (bijlage) voor de gezamenlijke omgevingsvisie De Purmer vast te stellen.
inachtneming van tekstuele
2.
wijzigingen
Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit doorsturen naar de gemeenteraad.

9.

Terugmeldingen collegeleden/rondvraag
BJ42 overleg

Wethouder van Meekeren
koppelt terug uit het BJ42
overleg, waar de wethouders
Jeugd input hebben
meegegeven aan VNG voor de
kabinetsonderhandelingen en
gesproken is over het
arbitrageproces rondom de
financiële tekorten van
gemeenten op Jeugd.

HVC kennissessie Ontwikkelingen warmtetransitie

Wethouder Rotgans koppelt
terug uit de HVC kennissessie
Ontwikkelingen
warmtetransitie, waar onder
andere gesproken is over
wijkaanpak warmtetransitievisie
en over thermische energie uit
oppervlakte water, afvalwater
en drinkwater.

Watertappunten M.L. Kingschool

Wethouder Rotgans was
aanwezig bij bij de officiële
ingebruikname van de
watertappunten op de M.L.
Kingschool.
De school heeft daarnaast
allerlei projecten op gebied van
duurzaamheid en gezondheid
lopen.
Wethouder Rotgans informeert
het college dat er vanuit het
Rijk een maartcirculaire is
gekomen, met daarin het
aanvullend compensatiepakket
coronacrisis en de
verdeling over gemeenten. De
raad wordt hierover
geïnformeerd.

Maartcirculaire Rijk

BO Waterketen en klimaatadaptatie Za-Wa

Tulpenroute
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Wethouder Tijmstra koppelt
terug uit het BO Waterketen en
klimaatadaptatie Za-Wa, er
komen subsidiegelden vanuit
het Rijk voor maatregelen op
gebied van klimaatadaptatie,
voor Za-Wa ligt de focus daarbij
op slappe bodem en
bodemdaling.
Wethouders Tijmstra en
Zeeman zijn op bezoek geweest
bij de leverancier voor de
Tulpenroute, tulpenkweker ‘De
Nicolaashoeve’ uit de Beemster.
De tulpenroute start op 2 april.
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Manifest Werken & Ontwikkelen 2030NH

Bouwend NL

Besluit
Wethouder Hegger informeert
het college over het Manifest
Werken & Ontwikkelen 2030NH,
dat de uitkomst is van
gesprekken gevoerd met ruim
160 vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, onderwijs,
kennisinstellingen en
overheidsinstanties over de
arbeidsmarkt in de 2030.
Wethouders Hegger en Kroese
hebben een overleg gehad met
Bouwend NL waarin onder
andere gesproken is over
houtbouw en maken van
vervolgafspraken daarover.

BO Platform Ruimte - Verstedelijkingsstrategie

Wethouder Kroese meldt terug
uit het BO Platform Ruimte
waar het eerste concept van de
verstedelijkingsstrategie en de
investeringsstrategie is
besproken.

Ambtseed

GS Blom informeert het college
dat ze bij een groot aantal
nieuwe medewerkers in een
digitale sessie de ambtseed
heeft afgenomen.

Koninklijke Onderscheiding

Bm Bijl heeft een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt aan
de heer Zonneveld voor zijn
bijzondere belangeloze
verdiensten.
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