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Eerste consequenties corona-maatregelen gemeente Schagen

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.28 april 2020, nr. 20.023775;
gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 13 mei 2020;

besluit:
1. Akkoord te gaan met bijgaande nieuw te nemen maatregelen in het kader van de corona-crisis
voor de gemeente Schagen incl. de aangegeven dekking, te weten:
1.a. Meteen in behandeling nemen van aanvragen voor bijstand voor jongeren tot 27 jaar door het
loslaten van de wettelijke zoektermijn van vier weken gedurende de door de staatssecretaris
geadviseerde periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of zoveel langer als de staatsecretaris dat als
noodzakelijk aangeeft bij aanpassing van haar richtlijnen;
1.b. De verstrekte activiteitensubsidies aan verenigingen en budgetsubsidies aan instellingen aan het
eind van het jaar niet te verrekenen voor het (deels) niet kunnen laten plaatsvinden van
gesubsidieerde activiteiten vanwege de opgelegde corona-maatregelen van het Rijk;
1.c. Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel
dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken;
1.c.1. Voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties (incl. zwembaden en sportzalen/sporthallen) en
dorpshuizen gaan we de aan de gemeente verschuldigde huur (incl. solidariteitsbijdrage buitensport)
kwijtschelden voor de periode dat zij op grond van de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer
beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken;
1.c.2 Wij stellen voor om de exploitanten van strandtenten de aan de gemeente te betalen huur
en/of pacht voor de periode dat zij op grond van de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer
beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken kwijt te schelden;
1.d. Wij voeren de Rijksregeling met betrekking tot het compenseren van de ouderbijdrage in de
kinderopvang uit ten aanzien de VVE/peuteropvang;
1.e. De leges op basis van Titel 3 (“evenementen”) van de tarieventabel in te trekken voor alle
gevallen waarbij de vergunning vanwege het Coronavirus wordt ingetrokken, geweigerd of via de
noodverordening verboden zijn;
1.f. Het vooruitlopend op het inwerking treden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers (TOZO) alvast in de praktijk gaan toepassen van het ondersteunen van zelfstandige
ondernemers die waarschijnlijk zeker onder de werking van de regeling gaan vallen;
1.g. Het instellen van een stelpost voor de sectoren cultuur en sport ter hoogte van € 100.000 en het
college te mandateren deze stelpost nader in te zetten en hierover achteraf verantwoording aan de
raad te laten afleggen.
1.h. Te besluiten de contractvoorwaarden voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo en leerlingenvervoer
(incl. schoolzwemmen) aan te passen naar de daadwerkelijke geleverde zorg, inclusief de
alternatieve zorg en een aanvullende bijdrage tot aan het bedrag van het moment dat de zorg nog
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geleverd kon worden (februari) om daarmee de gedane uitgaven weer rechtmatig te maken. En
vergelijkbaar de subsidievoorwaarden aan te passen voor activiteiten- en budgetsubsidies.
2. De financiële consequenties van de maatregelen corona, voor zover deze niet uit Rijksregelingen of
regulier budgetten kunnen worden gedekt, te dekken uit de algemene reserve ermeld het
raadsbesluit als zijnde een genomen besluit.
Aldus besloten in de vergadering van: 20 mei 2020.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

De heer G.E.P. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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