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Beste meneer W.J. Wildeboer,

Op 10 juni 2020 heeft u een vraag gesteld over een door de gemeenteraad op 8 april 2020
aangenomen begrotingswijziging. Deze had betrekking op het beschikbaar stellen van een
bijdrage aan de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Met deze brief willen wij
antwoord geven op uw vraag.
Gestelde vraag.
Kan het college ons exact uit de doeken doen welk besluit volgens haar de Raad op 8 april
precies genomen heeft bij agendapunt 11? Dat is ons, maar ook andere raadsleden, bij nader
inzien nl. niet duidelijk. (Toelichting: in het raadsvoorstel en - besluit 7e begrotingswijziging
staat alleen een bedrag van 27.500 Euro genoemd waarover besloten is. In de toelichting
wordt ook een tweede bedrag van 27.500 Euro genoemd plus, vager verwoord, een bedrag
van 12.500 Euro gedurende 28 jaar. Daarover staat echter in het raadsvoorstel en -besluit
dus geen woord. Toch wordt in "de buitenwereld" nu gedaan alsof de raad een besluit heeft
genomen tot toekenning van een bedrag van in totaal ca. 400.000 Euro.)
Antwoord.
De begrotingswijziging zoals deze op 8 april aan u is voorgelegd had betrekking op het
beschikbaar stellen van een bijdrage van € 27.500,-- aan de Stichting Bescherming Historisch
Harlingen voor het jaar 2020. De bijdrage voor 2021, € 27.500,--, en de bijdrage voor de
jaren erna,€ 12.500,--, worden in de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming
2022-2024 opgenomen. In de toelichtende tekst bij het raadsbesluit wordt de bijdrage voor
de vervolgjaren wel genoemd en gelet op het feit dat hier verder geen vragen over gesteld
werden zijn wij ervan uitgegaan dat dit uitgangspunt voldoende duidelijk was. Mogelijk dat
wij hier toch iets duidelijker op in hadden moeten gaan in het raadsvoorstel.
Postbus 10.000, 8860 HA H;11li11gen
voorstraat 35, 8861 BD H;irlingen
T140517 F0517412Ch~
E info(r'ilharlingen.nl

. . . . .~
-ZE

GEMEE NTE

HARLINGEN

De bijdrage was opgenomen in de raadsinformatiebrief aan de raad waarin een begrotingsupdate
2020-2024 zou worden gegeven. Door omstandigheden is deze er dit jaar niet gekomen. Bij de
besluitvorming over de begroting 2021 zal de bijdrage echter verder geformaliseerd worden.
Tot slot kan nog opmerkt wordt dat met de Stichting is afgesproken dat jaarlijks gekeken
wordt naar de uitgaven en dat eventueel te veel ontvangen bijdragen naar rato van inbreng
terug gegeven zullen worden aan de subsidieverstrekkers.

Met vriendelijke groet,

Ult-el"-----Burgemeester
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