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Opening / mededelingen / actualiteiten
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 31 augustus 2021
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
1. Uitnodiging feestelijke (online) bijeenkomst SBaB
2. Save the date - State of the Region
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Ingekomen stukken openbaar
-
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Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q2
2021
1. De huur van de sporthal ICL aan de amateursportverenigingen voor de
periode 1 april t/m 30 juni 2021 kwijt te schelden.
2. De huur van de voetbalverenigingen IVV en SC Purmerland en
zwembad De Breek voor de periode 1 april t/m 30 juni 2021 kwijt te
schelden.
3. De verminderde huuropbrengsten te dekken uit de aanvraag
compensatiegelden van het Rijk tegemoetkoming
amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties
COVID-19 in verband met in het tweede kwartaal 2021 geleden
schade.
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Gezamenlijke inkoop portaal situatiepunten voor de regionale
woonruimteverdeling: ICT en uitvoering
1. Met de 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden,
Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk de inkoop uit te voeren
van:
a. een digitaal portaal voor de aanvraag van situatiepunten en;

b. de dienstverlening voor beoordeling van de situatiepunten in te kopen.
De gemeente Amsterdam voert de inkoop uit namens de 15 betrokken
gemeenten.
c. de gemeente Amsterdam te machtigen de inkoop uit te voeren volgens
overeengekomen afspraken (zie flap en bijgevoegde inkoopstrategie). In
het geval van een eventueel juridisch geschil in verband met de
aanbesteding middels de Huisadvocaten van de gemeente Amsterdam het
verweer te laten voeren.
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Propositie 4.0 Zaanstreek-Waterland
1. In te stemmen met de Propositie Zaanstreek-Waterland (bijlage 1);
2. In te stemmen met de (gezamenlijke) raadsinformatiebrief ‘Propositie
ZaWa’ (bijlage 2) en deze samen met de propositie te verzenden naar
de raad;
3. In te stemmen om de propositie namens de regio formeel aan te
bieden aan de MRA en de provincie. Dit aanbieden te laten doen door
burgemeester Hamming van Zaanstad.
4. Opdracht te geven aan het Gs8 om een voorstel te doen hoe de
uitvoering en monitoring van de propositie gerealiseerd kan worden.
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Renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland
Het krediet 'renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland' te voteren

Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 2

