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Opening / mededelingen / actualiteiten
- Weer stijging Corona besmettingen in Landsmeer en ZaWa. Nog steeds hoog
percentage in de regio. Nog sterkere stijgingen in andere regio's.
- Handhavingsstrategie Corona maatregelen voor Koningsdag toegelicht.
- Uitbraak op school, na vakantie contact leggen.
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 20-04-2021
Vastgesteld.
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Uitnodigingen
-
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Ingekomen stukken openbaar
- Ledenbrief VNG 21/026
- Nieuws uit B&W Amsterdam week 16
- Mail: Leven met de aarde
- Mail vervoersregio
- Metropoolregio Amsterdam - Nieuwsbrief april 2021
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Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q4 2020
1. De huur van de sporthal ICL aan de amateursportverenigingen voor de
periode 1 oktober t/m 31 december 2020 kwijt te schelden.
2. De huur van de voetbalverenigingen IVV en SC Purmerland en zwembad De
Breek voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 kwijt te schelden.
3. De verminderde huuropbrengsten te dekken uit de aanvraag
compensatiegelden van het Rijk Covid-19 regeling tegemoetkoming
verhuurders sportaccommodaties Q4 2020.
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MRA ZaWa financiële verantwoording projecten 2020
Instemmen met de financiële verantwoording regionale projecten 2020.
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Regeling Verklaring Omtrent het Gedrag
1. De Regeling Verklaring Omtrent het Gedrag vast te stellen en vanaf 27 april
2021 in te laten gaan.
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Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (tonk) gemeente Landsmeer
1. De beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente
Landsmeer op terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen.
2. De financiële voorwaarden van de regeling ter kennisname aan te nemen.
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Fusie CPOW met Montessori Onderwijs Purmerend
Instemmen met het conceptadvies over de fusieplannen van schoolbestuur
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en Stichting
Montessori Onderwijs Purmerend.
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Brief aan GS en gemeente Amsterdam over windzoekgebieden i.r.t. omliggende
woningbouw
1. Akkoord te gaan met het uitsturen van bijgevoegde brief inzake
verzoek aan provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam om de
omliggende woningbouwplannen niet te belemmeren door de plaatsing
van windturbines aan de Noorder IJplas en langs de A10 Noord, nadat
alle drie de gemeenten de brief hebben ondertekend;
2. Deze brief ter kennisname aan te bieden aan de raad.
3. Wethouder Elfferich te mandateren om de brief te ondertekenen.

Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker

burgemeester

loco-secretaris
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