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NOW maart tot en met mei 2020 eindafrekening
Vraag deze uiterlijk 31 oktober aan!
Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Vraag dan een
definitieve berekening aan. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2021. De aanvraagtermijn is in
alle gevallen gelijk. Ook als u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet meesturen.

Grootschalig onderzoek: foldermateriaal voor de
regio
Zoals u wellicht weet verzorgt Bureau Toerisme Laag Holland de recreatieve en toeristische
promotie voor de regio Laag Holland, waar Purmerend en Beemster onderdeel van zijn. Het
ontwikkelen en uitgeven van foldermateriaal is daarbij één van de taken. Om een beter inzicht te
krijgen en in de toekomst de juiste producten te blijven ontwikkelen vraagt BTLH uw
medewerking met een zeer korte enquête. De enquête bestaat uit slechts negen vragen die
maar een paar minuten van uw tijd vragen. Ga direct naar de vragenlijst.

Verplichting energielabel C: voorkom boete
Kantoorgebouwen groter dan 100 m2 moeten vanaf 2023 volgens de wet energielabel C of
hoger hebben. Als het kantoorpand vanaf dat jaar energielabel D of lager heeft, riskeert u als
eigenaar ervan een boete van maximaal 81.000 euro of moet u het pand sluiten. Voorkom dit
door 1 of meer van deze 5 duurzame oplossingen toe te passen.

Meld u aan voor de gratis workshop #waarikwoon
Sinds vorig weekend zijn we los:
Beemsterlingen en Purmerenders delen
hun favoriete zaken met de
#waarikwoon. Ook als ondernemer kunt
u gratis meedoen met de campagne. Om
u een handje te helpen organiseren we
op dinsdag 31 augustus twee gratis
workshops, om 17.00 uur en om 18.00
uur, bij Lansdael (Koemarkt 13 in
Purmerend).
In een uurtje wordt u meegenomen in het
ontstaan van de campagne door de
bedenker, Allard Faas. Hij legt uit hoe u
de campagne kunt inzetten en zo van
#waarikwoon een succes maakt voor
Purmerend en Beemster.
Klik hier om u aan te melden en laat even
weten hoe laat u wilt komen. Vanwege de
coronamaatregelen is er een beperkt
aantal plaatsen. Aanmelden kan nog tot
maandag 30 augustus, 10.00 uur.

Salderingsregeling maakt zonnepanelen
aantrekkelijker
Twijfelt u over investeren in
zonnepanelen? De salderingsregeling
kan u over de drempel helpen. Met deze
regeling is uw energierekening tot
honderden euro's per jaar lager. De
huidige regeling loopt tot 1 januari 2023.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor ondernemers
en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen
De Provincie Noord-Holland heeft onlangs een aantal subsidieregelingen opengesteld. Er zijn
met name op duurzaamheidsgebied zeer interessante nieuwe mogelijkheden voor ondernemers
en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen.
Tot 30 december 2021 kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen bij de
provincie Noord-Holland rechtstreeks subsidie aanvragen via de HIRB+ Duurzaamheid en de
HIRB+ OTW.

Nieuwe rijkssubsidie voor ondernemers
Subsidieregeling verduurzaming MKB
Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling
Verduurzaming MKB (SVM) van het rijk helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een
gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u
inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM
subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De
regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Personeel aannemen of opleiden? Vraag subsidie
aan
Heeft u ook behoefte aan extra
personeel, maar twijfelt u omdat de
loonkosten dan stijgen? Bekijk de
subsidies en regelingen waarmee u de
kosten van personeel aannemen kunt
beperken.

Subsidie voor aanpassingen binnen uw bedrijf
Als u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen,
zijn er soms aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het
om meerdere werknemers gaat. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening' wil het
kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen
werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Noord-Holland zet in op energiebesparing bij
bedrijven
De provincie, de gemeenten en de 4
omgevingsdiensten in Noord-Holland
maken samen afspraken om bedrijven te
stimuleren energie te besparen. In het
Energiebesparingsakkoord NoordHollandse bedrijven 2022-2025 spreken
zij daarom af om van wettelijke
energiebesparing een prioriteit te maken.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben hiermee ingestemd.

Aankondiging: Regenboogweek
Van 11 tot en met 17 oktober 2021
Maandag 11 oktober begint de jaarlijkse
Regenboogweek in Purmerend!
Purmerend is als officiële
Regenbooggemeente actief in het voeren
van beleid om te laten zien dat elke
inwoner zichzelf mag zijn en mag houden
van wie hij/zij/hen wil. Tijdens deze week
vinden er allerlei activiteiten en
initiatieven plaats door de hele
gemeente. Spurd, Bibliotheek Waterland
en Theater De Verbeelding doen al mee
en natuurlijk is daar elke Purmerender,
Beemsterling en bezoeker welkom! De
gemeente moedigt ondernemers aan om
met eigen Regenboogacties en initiatieven aandacht te besteden aan
deze week en dit onderwerp, denk aan
een etalage in regenboogkleuren, een
regenboogvlag of een liefdevol statement
op de socials of een activiteit.

PIM zomertour
Programma Investeringsgereed
Innovatief MKB (PIM) is een initiatief van
de provincie Noord-Holland uitgevoerd
door KplusV, Innovate Today en ACE.
Met PIM investeert de provincie in een
duurzaam, innovatief en gezond middenen kleinbedrijf.
Op vrijdag 20 augustus bezocht
gedeputeerde Ilse Zaal het bedrijf
Product for Product in Purmerend.
Diezelfde ochtend doopte Ilse Zaal in de
Kooyhaven de installatie van Slow Mill,
een uitvinding waarmee energie uit water
omgezet wordt in elektriciteit. Beide
bezoeken vonden plaats in het kader van
het vierjarig bestaan van het Programma
Investeringsgereed Innovatief MKB
(PIM). In september bezoekt de
gedeputeerde nog een aantal
ondernemers in de Metropool Regio
Amsterdam.
Meer informatie over de zomertour.

Gratis webinars van het startersloket
Ook in het najaar organiseert het startersloket van de gemeente weer diverse webinars. De
webinars zijn gratis en niet alleen voor startende ondernemers, maar voor álle ondernemers in
Purmerend en Beemster. Een overzicht van alle webinars vindt u op de website van het
startersloket.

Handelsmissies
15 tot en met 17 september 2021: Duurzame mobiliteit en slimme logistiek, Hongarije
27 tot en met 29 september 2021: China Business Week, Online
28 tot en met 30 september 2021:Duurzame bouw- en energiesystemen, Denemarken en
Zweden
11 tot en met 14 oktober 2021: Cyber security: Zuid-Duitsland
14 tot en met 19 november 2021: Mobiliteit & Life Science and Health: Westkust VS
5 tot en met 8 januari 2022: CES start ups & scale ups, Las Vegas

Het gemeentelijk ondernemersloket staat voor u
klaar
We begrijpen dat u ondanks alle
informatie van de rijksoverheid toch nog
vragen heeft. We ondersteunen u daar
graag bij. Mail uw vraag met uw
contactgegevens naar
ondernersloket@purmerend.nl. We
nemen dan zo snel mogelijk contact met
u op. Of bel tijdens kantooruren met
0299-452 400.

Informatie over gemeentelijke aanbestedingen
Wilt u gratis op de hoogte blijven van gemeentelijke aanbestedingen? Registreer u dan
op Tenderned. Daar kunt u ook een interesseprofiel aanmaken en op de hoogte blijven van
interessante aanbestedingen door de attenderingsservice via e-mail.

Het Werkgevers Servicepunt ZaanstreekWaterland (WSP) is een regionaal
samenwerkingsverband van gemeenten
en UWV. Bij het WSP kunt u terecht met
al uw werkgeversvragen en voor
kosteloze werving en selectie van
personeel. Werkgevers die sociaal willen
ondernemen kunnen er terecht voor extra
ondersteuning met deskundig advies,
financiële voordelen en regelingen.
Lees meer
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Gemeentelijk Vastgoed.nl is het online
loket voor verkoop en verhuur van
gemeentelijk vastgoed. Het aanbod
betreft zowel gemeente Purmerend als
gemeente Beemster.
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Privacy
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@purmerend.nl toe aan uw adresboek.

