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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
De hardheidsclausule toe te passen en de leges terug te betalen inzake een geregistreerd
partnerschap dat door omstandigheden niet op het afgesproken tijdstip heeft kunnen plaatsvinden.
1. In te stemmen met een gemeentelijk steunpakket COVID-19 voor de culturele sector in
Beemster ter hoogte van € 21.938,-.
2. Dit bedrag te dekken uit de compensatiegelden van het Rijk 1e tranche (€ 21.938,-) en dit
financieel te verwerken in de 2e tussenrapportage 2020.
3. Dit bedrag toe te voegen aan het subsidieplafond 2020 en dit ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel.
4. Dit bedrag tevens gedeeltelijk in te zetten als cofinanciering voor steun uit het provinciale
noodfonds en dit voor 1 oktober 2020 aan provincie Nood-Holland kenbaar te maken;
5. In te stemmen met de ondertekening van de hiertoe strekkende brief door gemeente
Haarlem namens de betrokken MRA-gemeenten en deze met de gezamenlijke
subsidieaanvraag voor 1 oktober 2020 aan provincie Noord-Holland te sturen.
6. In te stemmen om bij de vaststelling van de gemeentelijke subsidies 2020 kunst en cultuur
zo mogelijk coulance te betrachten en geen geld terug te vorderen als door COVID-19
bepaalde subsidievoorwaarden niet konden worden nagekomen.
Akkoord te gaan met de opgenomen bedragen voor de subsidieplafonds 2021 en de daarbij
behorende
verdelingsmaatstaven en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
a. Subsidieplafond 2021 € 618.651,-.
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2021 € 131.182,-.
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2021 € 3.380,-.
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2021 € 95.865,-.
e. Subsidieplafond vluchtelingenwerk 2021 € 11.000,-.
f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2021 volledige rijksbijdrage
combinatiefunctie.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

