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Uit de informatieronde na de gemeenteraadsverkiezingen is het
advies voortgekomen om te werken aan een nieuwe politieke
en democratische cultuur in de gemeente Harlingen. Enerzijds
in uitwerking op de verhouding tussen de gemeente en de
gemeenschap, anderzijds in uitwerking op de politiek-bestuurlijke
verhoudingen in de gemeente zelf.
Een onderlegger daarvoor is een zo breed mogelijk gedragen
akkoord op hoofdlijnen. De verwachting is dat een dergelijk
akkoord meer ruimte geeft aan de gemeenteraad om te sturen op
kaders en keuzes dan een ‘traditioneel’ coalitieakkoord. Daarnaast
biedt een dergelijk akkoord ook meer ruimte om de gemeenschap
actief te betrekken bij deze keuzes. Immers, de kaders zijn minder
op voorhand vastgelegd waarmee keuzeruimte en tijd in het
proces richting besluitvorming ontstaat.
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Introductie

Het hoofdlijnenakkoord bestaat uit twee elementen. Aan de
ene kant is het een ‘democratisch akkoord’. In dit democratisch
akkoord spreekt de gemeenteraad af op welke wijze zij de
komende raadsperiode wil werken. Daarbij gaat het om
de werkwijze tussen raad, college en organisatie, de wijze
waarop de gemeenteraad de gemeenschap wil betrekken bij
het agenderen van thema’s en het proces van besluitvorming
daarover en de ondersteuning die zij daarvoor nodig acht.
Daarnaast is het een ‘thematisch akkoord’, waarin de
gemeenteraad zo breed gedragen mogelijk, de belangrijkste
thema’s voor de komende raadsperiode agendeert en richting
geeft. In dit hoofdlijnenakkoord vindt u de uitwerking die de
gemeenteraad van Harlingen heeft gegeven aan deze ambities.

Binnenstad Harlingen

Democratisch akkoord

Ontwikkeling kustzone

Jeugd, Sport en Cultuur
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In dit democratisch akkoord verwoordt de gemeenteraad
van Harlingen zijn ambities om de komende raadsperiode te
werken aan een nieuwe politieke en democratische cultuur
en wordt uitwerking gegeven aan de wijze waarop dat de
komende raadsperiode vorm en inhoud krijgt. Daarbij wil de
gemeenteraad realistische en haalbare stappen zetten: niet van
de kelder naar de zolder ineens. Het democratisch akkoord kent
twee bouwstenen:
1 – samenwerking tussen gemeente en de inwoners
2 – samenwerking tussen gemeenteraad en college van
burgemeester en wethouders en organisatie

Samenwerking tussen gemeente en gemeenschap
Om tot een andere vorm van samenwerking tussen gemeente
en gemeenschap te komen, wil de gemeenteraad de werkwijze
en besluitvormingsprocessen anders inrichten. Het doel
daarvan is om momenten in het proces in te bouwen waarin
de gemeenschap ook betrokken kan worden. Daartoe wil
de gemeenteraad in deze raadsperiode toewerken naar het
invoeren van het ‘BOB-model’ voor de eigen vergaderstructuur.
In dat model wordt onderscheid gemaakt tussen de
belangrijkste stappen in het proces van besluitvorming:
Beeldvorming, Oordeelsvorming en de daadwerkelijk
Besluitvorming. Het BOB-model kan op meerdere manieren
vorm en inhoud krijgen, waarbij de gemeenteraad deze
raadsperiode wil ontdekken wat werkt en niet werkt. De
afspraken die daarbij horen past de gemeenteraad
werkendeweg aan in het reglement van orde.
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democratisch akkoord

In de beeldvormende fase wil de gemeenteraad de eigen
informatiepositie versterken door, op door de gemeenteraad
geselecteerde onderwerpen, actief mensen te betrekken bij het
scherp krijgen van wat er speelt en welke keuzes er gemaakt
kunnen worden. En daarmee ook aanspraak te doen op de
betrokkenheid, (ervarings-)deskundigheid en creativiteit van alle
inwoners van de gemeente. Dat vraagt ook versterking op het
niveau van proces- en communicatievaardigheden vanuit de
ambtelijke organisatie, dan wel vanuit de griffie.
Een belangrijke drager voor de nieuwe werkwijze is het komen
tot een zo breed mogelijk gedragen hoofdlijnenakkoord, waarvan
dit democratisch akkoord een onderdeel is. Daarnaast staat het
thematisch akkoord, welke een agenderende functie heeft. Op de
thema’s uit dit akkoord wil de gemeenteraad opbouwend werkend
met het BOB-model en voor ieder thema scherp maken welke
vormen van participatieve processen passend zijn om het proces
per thema vorm en inhoud te geven.

Samengevat
•
•

•

•

De gemeenteraad gaat toewerken naar het invoeren van het
BOB-model voor de eigen vergaderstructuur.
De gemeenteraad wil daarbinnen actief de samenleving
betrekken; afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda
staat wordt gekozen voor de mate en de doelgroepen van
participatie.
De thema’s uit het thematisch akkoord vormen de basis voor
een lange-termijnagenda, waarbij de gemeenteraad periodiek
kijkt welke thema’s op welk moment aan de orde komen.
De gemeenteraad krijgt extra ondersteuning gericht op
procesinrichting bij interactieve processen, de proces- en
netwerkvaardigheden en de (strategische) communicatie die
hierbij nodig is.

>
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Het college werkt in opdracht van de gemeenteraad en neemt
daarbij een dualistische houding aan. De afspraken uit het
hoofdlijnenakkoord zijn voor het college leidend in de bestuurlijke
planning. Op jaarbasis werkt het college een uitvoeringsprogramma daarbinnen uit welke de basis vormt voor de begroting en
jaarrekening.

Om goed te blijven reflecteren op de opbrengst van de nieuwe
werkwijze evalueert de gemeenteraad, samen met het college,
minstens een keer per jaar.

Samengevat
•

Omdat deze vorm van samenwerking nieuw is voor de gemeente
Harlingen is het van belang dat de gemeenteraad en het college
hierbij een open en lerende houding aanhouden. Uitnodigend
naar de gemeenschap, maar ook uitnodigend onderling.
Werken met het BOB-model als inrichting voor het besluitvormingsproces heeft niet alleen impact op het proces en de positie
van de gemeenteraad, het college en de samenleving daarbinnen.
Dat heeft ook impact op de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld
in de vorm van andere voorbereidingsprocessen in beleidsontwikkeling en bijbehorende producten. Rekening houdend met de
omvang van de ambtelijke organisatie wordt per gekozen thema
bekeken op welke wijze de organisatie dit kan ondersteunen.

•
•

•
•

•
•

Binnen de thema’s uit het hoofdlijnenakkoord wil de gemeenteraad beter kunnen monitoren hoe de voortgang is. Zowel op
proces als op inhoud. Daarbij wil de gemeenteraad meer gebruik
maken van datagestuurd werken.
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Samenwerking tussen gemeenteraad, college van
burgemeester en wethouders en de organisatie

•

Het college neemt een dualistische houding aan ten
opzichte van de gemeenteraad.
De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn leidend in de
bestuurlijke planning.
De gemeenteraad en het college nemen een open, lerende
en uitnodigende houding aan ten opzichte van elkaar in het
toewerken naar de nieuwe werkwijze.
In deze nieuwe werkwijze is participatie van groot belang.
Rekening houdend met de impact die de nieuwe werkwijze
kan hebben op de ambtelijke organisatie, wordt per thema
uit het hoofdlijnenakkoord bekeken op welke wijze de
organisatie die kan ondersteunen.
De gemeenteraad wil beter kunnen monitoren op de
voortgang, zowel qua proces als op inhoud.
De gemeenteraad maakt daarbij gebruik van datagestuurd
werken.
Gemeenteraad en college evalueren de gemaakte afspraken
minstens een keer per jaar om samen te leren en de nieuwe
werkwijze verder te ontwikkelen.
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In dit thematisch akkoord legt de raad vast op welke thema’s
de gemeenteraad de komende raadsperiode wil samenwerken
en welke kaders en keuzes ze daarbinnen gemeenschappelijk
hebben. De thema’s in dit akkoord zijn door de gehele
gemeenteraad vastgelegd in de ‘procesopdracht om te komen
tot een hoofdlijnenakkoord’, de uitwerking daarvan is met de
gemeenteraad gedaan tijdens gespreksrondes per thema.

Thema 1 – Financiën
De gemeenteraad wil ook de komende raadsperiode
realistisch begroten en spreekt daarvoor een aantal
spelregels af. Kern daarbij is dat er in de begroting ruimte
is voor nieuwe initiatieven, waarbij er ieder begrotingsjaar
ruimte is voor de uitwerking en uitvoering van de thema’s
uit het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast wordt structureel
ruimte vrijgemaakt in de begroting voor initiatieven vanuit
de gemeenteraad. De financiën voor nieuw beleid buiten de
thema’s uit het hoofdlijnenakkoord worden indien mogelijk
en gewenst, gevonden in het schrappen van bestaand beleid.
Het blijft daarbij van belang dat er goed zicht blijft op gezonde
financiële ratio’s. De auditcommissie heeft hierin een belangrijk
rol.
De gemeenteraad wil onderzoeken of in de OZB-verdeling van
woningen en niet-woningen meer balans aangebracht kan
worden op basis van het gemiddelde van gemeenten en hoe
dat eventueel gedaan kan worden. Indien er een verhoging van
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THEMATISCH AKKOORD

de gemeentelijke belastingen nodig is, moet helder genoeg
worden gemaakt aan welk doel de vermeerderde inkomsten
worden besteed. Daarnaast wil de gemeenteraad de komende
raadsperiode onderzoek doen naar de financiële optimalisatie
van het parkeerbedrijf en de parkeeropbrengsten in de
gemeente Harlingen.
In de subsidieverordening wil de gemeenteraad kijken wat een
goede balans is tussen het verstrekken van een subsidie en de
mate van verantwoording door de ontvanger die daarbij nodig
is. Verantwoording(-sdruk) moet zo min mogelijk een drempel
zijn om gebruik te maken van door de gemeente ingestelde
regelingen.
Incidentele meevallers gaan naar de reserves en incidentele
tegenvallers worden uit de reserves gehaald. Niet bestede
middelen zouden, per jaarschijf, ook naar de algemene reserve
moeten gaan. Daarbij geldt ook dat incidenteel geld dat
ontvangen wordt binnen een beleidsdomein wordt toegevoegd
aan de algemene investeringsreserve en daarmee niet ‘hangt’
aan dat beleidsdomein. De gemeenteraad wil de reserve Sociaal
Domein behouden en op niveau houden.

Samengevat
•
•
•
•

De gemeenteraad wil ook de komende raadsperiode
realistisch begroten.
In de begroting is jaarlijks ruimte voor verdere uitwerking
van de thema’s uit het hoofdlijnenakkoord.
In de begroting is aanvullend jaarlijks ruimte voor nieuwe
initiatieven vanuit de gemeenteraad.
De financiën voor nieuw beleid wordt indien mogelijk en
gewenst, gevonden in het schrappen van bestaand beleid.
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•

•

•

•
•

•
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•

De werkwijze van de auditcommissie, en de bijbehorende
bevoegdheden die zij van de gemeenteraad heeft
gekregen, wordt voortgezet.
De gemeenteraad gaat onderzoeken of de OZB-verdeling
tussen woningen en niet-woningen meer in balans kan
worden gebracht.
Indien er een verhoging van gemeentelijke belastingen
nodig is, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt aan welk
doel de vermeerderde inkomsten besteed worden.
De gemeenteraad laat onderzoek doen naar
de optimalisatie van het parkeerbedrijf en de
parkeeropbrengsten in de gemeente Harlingen.
In de subsidieverordening wordt meer balans aangebracht
tussen verantwoording en de subsidie zelf.
Incidentele meevallers gaan naar de algemene reserve,
incidentele tegenvallers worden uit de algemene reserve
gehaald.
De gemeenteraad wil de algemene reserve Sociaal
Domein behouden en op niveau houden.

>

>
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De gemeenteraad wil scherp zijn en blijven op de leef- en
woonkwaliteit van de binnenstad. De gemeenteraad vindt
de monumentale, historische en toeristische waarde van
de binnenstad van groot belang. Daar hoort adequate en
consequente aandacht voor handhaving bij overlast bij. Voor de
komende raadsperiode wil de gemeenteraad toewerken naar
een schonere en groene binnenstad, waarbij door de inrichting
en uitstraling inwoners en bezoekers worden verleid om een
groter gebied te bezoeken. Stedenbouwkundige kwaliteit en
verblijfskwaliteit zijn hierbij van groot belang.

De gemeenteraad ziet dit besluit niet los van het opnieuw bekijken
van alle parkeermogelijkheden in en rond de binnenstad. Bij
het toewerken naar deze keuzes wil de raad bewoners en
belanghebbenden betrekken.

Samengevat
•
•

Om te komen tot een nog meer aantrekkelijke binnenstad voor
inwoners en bezoekers, wil de gemeenteraad onderzoeken of
er meer diversiteit in winkelaanbod gestimuleerd kan worden in
het kernwinkelgebied (bijvoorbeeld funshoppen).

•

De gemeenteraad wil het fietsgebruik stimuleren. Daarvoor
is nodig dat de infrastructuur voor fietsers slim, veilig en
gemakkelijk is en dat er aandacht is voor parkeermogelijkheden
voor fietsen.

•
•

De gemeenteraad wil in deze raadsperiode een besluit nemen
over het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de binnenstad.
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Thema 2 - Binnenstad Harlingen

•

•

De gemeenteraad wil werken aan een schonere en groene
binnenstad.
Daarbij wil zij toewerken naar een inrichting van de
binnenstad die mensen meer verleidt een groter gebied te
bezoeken.
Stedenbouwkundige kwaliteit en verblijfskwaliteit zijn
hierbij van belang.
De gemeenteraad wil onderzoeken of er meer diversiteit
in het winkelaanbod gestimuleerd kan worden in het
kernwinkelgebied.
De gemeenteraad wil het fietsgebruik stimuleren.
De gemeenteraad wil in deze raadsperiode een besluit
nemen over het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de
binnenstad.
Bij het toewerken naar deze keuzes (o.a. autoluw
en parkeren) wil de gemeenteraad bewoners en
belanghebbenden betrekken.
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De gemeenteraad wil de komende periode toewerken naar
een brede visie op de ontwikkeling van de kustzone. Er lopen
al veel projecten waardoor er al kaders en randvoorwaarden
op delen van de gehele kustzone-ontwikkeling bestaan. Voor
de verdere ontwikkeling en de toekomst van de kustzone wil
de gemeenteraad toewerken naar een overkoepelende visie
voor de komende tien tot vijftien jaar, voortbouwend op het
reeds vastgestelde beleid. Hiermee kunnen speerpunten zoals
toerisme en passende werkgelegenheid een uitwerking krijgen
richting de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij het
uitwerken van een brede visie hoort ook de discussie over wat
voor soort toerisme in de toekomst gewenst is.

Specifiek voor de informatievoorziening aan toeristen en
bezoekers wil de gemeenteraad een verbetering zien in de wijze
waarop deze verleend wordt en de samenhang daarbinnen.

Daarbinnen zijn nog keuzes te maken voor verdere inrichting en
ontwikkeling. De gemeenteraad vindt de planontwikkeling van
Westerzeedijk vlek 1 (Alditerrein), vlek 2 (Gemeentewerf) en
vlek 4 (Koementerrein) en de Willemshaven van belang en wil
daar realistisch onderzoeksbudget voor vrijmaken. Vergroening
en verduurzaming zijn hierbij van belang.

•
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Thema 3 - Ontwikkeling kustzone

Samengevat
•

•

•
•

De gemeenteraad wil de komende periode een brede
toekomstvisie-ontwikkeling voor de toekomst van de
kustzone, voortbouwend op het reeds vastgestelde
beleid.
Daarbinnen moeten de speerpunten toerisme en
werkgelegenheid uitwerking krijgen.
Voor de ontwikkeling van de genoemde specifieke
kustzonegebieden, inclusief Willemshaven en
Waddenpromenade, maakt de gemeenteraad een
realistisch onderzoeksbudget vrij.
Vergroening en verduurzaming van de kustzone zijn van
belang.
De informatievoorziening aan toeristen en bezoekers
moet worden verbeterd en meer in samenhang gebracht
worden.

>
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Binnen het sociaal domein wil de gemeenteraad meer inzicht in
de wettelijke regelingen, verplichtingen en de kostenstructuur
in het brede sociaal domein en daarmee meer inzicht
in de beleidsruimte van de gemeente(raad). Tevens wil de
gemeenteraad duidelijke informatievoorziening over het sociale
domein (bijvoorbeeld infographics).
De gemeenteraad wil bestaande informatie over alle regelingen
en voorzieningen binnen het sociaal domein beter ontsluiten
voor de inwoners van de gemeente. Het komen tot een
overzichtelijke en digitale ‘sociale kaart’ die werkt met duidelijke
‘wegwijzers’, wordt de komende periode onderzocht. Daarbij is
het van belang ondersteuning te blijven bieden voor mensen die
moeite hebben met digitale toepassingen.
De gemeenteraad van Harlingen wil toewerken naar een nieuw
en passend armoedebeleid en daarbij specifiek ook inzetten
op een aanpak van armoede bij kinderen en jongeren. Daarbij
is het van belang dat signalen van problematiek zo vroeg
mogelijk worden opgepakt. Een sluitende aanpak voor jongeren
die van school komen, vindt de gemeenteraad daarbij heel

Hoofdlijnenakkoord gemeenteraad Harlingen 2022 - 2026

Thema 4 - Sociaal Domein
belangrijk. De gemeenteraad wil dit nieuwe armoedebeleid door
middel van een innovatief proces met participatie van inwoners
en dus ook jongeren ontwikkelen.
Nieuw Zuid is voor Harlingen een waardevolle aanvulling binnen
het sociaal domein. De gemeenteraad wil na een evaluatie
besluiten hoe en op welke wijze Nieuw Zuid verder ontwikkeld
kan worden en welke functies en activiteiten daarbij horen.
De gemeenteraad van Harlingen blijft de voedselbank
ondersteunen.
De gemeenteraad wil graag dat de wachtlijst voor Beschut
Werk wordt teruggedrongen. De komende periode wordt
uitgezocht hoe en in welk tempo dat gerealiseerd kan worden.
De gemeenteraad wil dat meer werkgevers duurzaam
arbeidsplaatsen bieden aan mensen die nu in de bijstand zitten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvolle voorbeelden bij
werkgevers die dit al doen.

>
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Samengevat
•

Voor het tegengaan van overlast door en misbruik van alcohol
en drugs, met name onder jongeren, wil de gemeenteraad
onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van het ‘IJslands
model’ in de eigen gemeente.

•

De gemeenteraad wil de komende periode wijk-, buurten dorpsverenigingen en-huizen versterken, met als doel
de sociale samenhang en verbinding in dorpen en wijken te
vergroten.

•

Bij het vaststellen van nieuw beleid in het sociaal domein moet
bekeken worden of er bestaand beleid of regels geschrapt
kunnen worden.

•

•

•

•
•

•

•
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Het is van belang dat er een polikliniek/zorgplein in Harlingen
blijft. De gemeente blijft inzetten op zorg in de gemeente en
omgeving.

De gemeenteraad wil meer zicht op de beleidsruimte
binnen het sociaal domein.
De komende periode moet er worden toegewerkt naar
een nieuw armoedebeleid.
Na een evaluatie op korte termijn wil de gemeenteraad
zien op welke wijze Nieuw Zuid doorontwikkeld kan
worden.
De gemeente Harlingen blijft de voedselbank
ondersteunen.
De wachtlijsten voor beschut werk worden de komende
periode teruggedrongen.
De gemeenteraad wil bestaande informatie over alle
regelingen en voorzieningen binnen het sociaal domein
beter ontsluiten voor de inwoners van de gemeente met
een digitale ‘sociale kaart’.
Het is van belang dat er een polikliniek/zorgplein in
Harlingen blijft.
Voor het tegengaan van overlast door en misbruik
van alcohol en drugs, met name onder jongeren, wil
de gemeenteraad onderzoek doen naar de mogelijke
toepassing van het ‘Ijslands model’ in de eigen gemeente.
De gemeenteraad wil de komende periode wijk-, buurt-,
en dorpshuizen versterken en daarmee onder andere
aandacht voor en het tegengaan van eenzaamheid onder
onze inwoners.
Bij het vaststellen van nieuw beleid in het sociaal domein
moet bekeken worden of er bestaand beleid of regels
geschrapt kunnen worden.

>
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De gemeenteraad wil de komende raadsperiode de
communicatie met de inwoners verder verbeteren.
Betrouwbare, actieve en constructieve communicatie vanuit
de gemeente is van belang voor het zijn van een betrouwbare
overheid. Daarbij moet aandacht zijn en blijven voor zowel
de digitale communicatie alsook de toegang voor inwoners
bij fysieke loketten. Dat geldt ook voor de handhaving in de
openbare ruimte. Niet alleen op het gebied van veiligheid,
maar breed, zoals bijvoorbeeld inzake bouwen. Daarbij moeten
vergunningen binnen de afgesproken termijn afgehandeld
worden.
Het verzenden van ontvangstbevestigingen voor ingediende
verzoeken is de norm. Daarbij heeft de gemeenteraad het
streven om te komen tot een ‘track & trace’ voor de indiener.
Voor de afhandeling van meldingen moeten de kanalen
die inwoners daarvoor kunnen gebruiken actiever worden
gepromoot.
Communicatie vanuit de gemeente moet voor iedereen
toegankelijk én begrijpelijk zijn. In de communicatie zou
taalniveau B1 daarbij de standaard moeten zijn.

De gemeenteraad ziet de zogeheten ‘right to challenge’ als een
goed instrument om de kennis, deskundigheid en creativiteit
van de samenleving in te zetten. Daarom wil de gemeenteraad
dit instrument actiever promoten.
De komende raadsperiode wil de gemeenteraad een pilot
buurtbemiddeling uitvoeren. Dit is bedoeld om problemen op te
lossen voordat het escaleert. Onderzocht wordt of de rol van de
buurtbemiddelaar breder getrokken kan worden. Bijvoorbeeld
door de komst van de Omgevingswet komt er meer de nadruk
te liggen op participatievraagstukken vanuit de aanvrager zelf.
Procesbegeleiding en bemiddeling kan hier in sommige gevallen
ook een uitkomst bieden.

Samengevat
•
•

•
De gemeenteraad vindt aantrekkelijk werkgeverschap van groot
belang. Voor het aantrekken van nieuwe mensen wil de raad de
aanpak ‘Samen Harlingen’ ondersteunen en goed blijven volgen.

•
•

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van dienstverlening en de
ontwikkeling daarin, wil de gemeenteraad gebruik maken van
benchmarks met vergelijkbare organisaties.
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Thema 5 - Dienstverlening en Digitalisering

•

De gemeenteraad wil de communicatie met de inwoners
verder verbeteren.
Daarbij moet aandacht zijn en blijven voor zowel de
digitale communicatie alsook de toegang tot fysieke
loketten.
De mogelijkheden voor inwoners om meldingen te doen
bij de gemeente moeten actiever worden gepromoot.
De gemeenteraad wil verbeterde en consequente
handhaving in de openbare ruimte.
Vergunningen moeten binnen de termijn worden
afgehandeld.
Bij communicatie vanuit de gemeente zou taalniveau B1
de standaard moeten zijn.

>

>
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•

•
•
•
•

De gemeenteraad staat voor aantrekkelijk
werkgeverschap en blijft daarom de aanpak ‘Samen
Harlingen’ ondersteunen en goed volgen.
Om zicht te krijgen op de kwaliteit van dienstverlening
en de ontwikkeling daarin, wil de gemeenteraad gebruik
maken van benchmarks met vergelijkbare organisaties.
De komende raadsperiode wordt het instrument ‘right to
challenge’ meer actief gepromoot.
De komende raadsperiode wil de gemeenteraad een pilot
buurtbemiddeling uitvoeren.
Regeldruk verminderen waar het kan.
Er komt een ondernemersloket voor snellere en betere
dienstverlening aan ondernemers, met name gericht op
vergunningverlening.
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Thema 6 - Jeugd, Sport en Cultuur
De gemeenteraad wil dat zoveel mogelijk inwoners gaan
sporten en bewegen. Daarom wil de gemeenteraad
onderzoeken of een sportpas, eventueel gekoppeld aan een
‘sportfonds’ voor volwassenen (bijvoorbeeld via Sport Fryslân),
mogelijk is.
De gemeenteraad vindt het van belang dat er tijd en energie
wordt gestoken in het door iedereen laten omarmen van
het Harlinger Sportakkoord. Vanuit de gemeente moet er
ondersteuning komen voor het langjarig doorzetten. In de
wijze van omgaan met subsidiëring kan de gemeente sturen
op meerjarige samenwerking. Verder moet er een integraal
huisvestingsplan voor sport én cultuur komen, waarin ook de
samenwerking vorm en inhoud moet krijgen.
Naast sport en bewegen voor alle inwoners, wil de
gemeenteraad sport- en cultuurbeoefening met name bij
kinderen en jongeren stimuleren. Bijvoorbeeld via ‘Sjors Sportief
en Sjors Creatief’. Om cultuur voor alle inwoners toegankelijk
te maken wil de gemeenteraad onderzoeken of een cultuurpas
daarin ondersteunend zou kunnen zijn. In algemene zin wil de
raad meer investeren in sport- en cultuurbeoefening.
Specifiek voor Spijkerstad heeft de gemeenteraad het streven
om tot een vaste locatie te komen. Voor dit type evenementen
en breder wil de raad een betere ondersteuning voor
initiatiefnemers daarvan. Startend met het invoeren van een
servicepakket van de gemeente voor de organisatoren van
evenementen in de gemeente.

>

>
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De gemeenteraad wil, samen met jongeren, onderzoek doen naar
ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente.
De gemeenteraad constateert dat Harlingen vanaf de N31
voorbijgereden kan worden zonder dat men er weet van heeft.
Daarom wil de gemeenteraad langs de N31 een markering waarmee
Harlingen zichtbaar wordt.

Samengevat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeenteraad wil graag dat de inwoners meer bewegen. Daarom wil de gemeenteraad
onderzoeken of een sportpas, eventueel gekoppeld aan een sportfonds, dat kan bewerkstelligen.
De gemeenteraad vindt het van belang dat alle betrokkenen het Harlinger Sportakkoord
omarmen.
De gemeenteraad wil toewerken naar een integraal huisvestingsplan voor sport en cultuur.
De gemeenteraad wil dat de gemeente de samenwerking van verenigingen (zowel cultuur als
sport) op het gebied van bestuur, vrijwilligers en accommodaties stimuleren.
De gemeenteraad wil de deelname aan sport en cultuur stimuleren door het aanbod in Harlingen
op papier en digitaal beter te ontsluiten.
De gemeenteraad wil onderzoeken of een cultuurpas kan helpen cultuurbezoek en -deelname te
bevorderen.
De gemeenteraad wil, samen met jongeren, onderzoek doen naar ontmoetingsplekken voor
jongeren in de gemeente.
Er wordt gewerkt aan een vaste locatie voor Spijkerstad.
Organisatoren voor evenementen worden beter ondersteund, beginnend met een servicepakket.
De gemeenteraad vindt dat er meer aandacht voor cultuur moet komen, zowel in inzet als
financieel.
De gemeenteraad constateert dat Harlingen vanaf de N31 voorbijgereden kan worden zonder
dat men er weet van heeft. Daarom wil de gemeenteraad langs de N31 een markering waarmee
Harlingen zichtbaar wordt.

>
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De gemeenteraad wil een schone, nette en groene stad en
dorpen. De stad en de dorpen worden groener, duurzamer en
klimaatadaptief. Er wordt onderzoek gedaan naar een fonds om
particuliere wooneigenaren financieel te ondersteunen bij het
verduurzamen van de eigen woning door middel van leningen.
Er komt een subsidieloket voor verduurzamingsmogelijkheden,
(digitaal) toegankelijk voor de inwoners van de gemeente.
Bij nieuwbouwwijken wil de gemeenteraad bouwen voor
verschillende doelgroepen en aandacht hebben voor sociale
duurzaamheid bij de inrichting van de openbare ruimte. Dorpen
mogen naar aard en schaal uitbreiden.

Het huidige moratorium op het onttrekken van woningen aan de
woonvoorraad in de gemeente voor recreatie- /vakantiewoningen
wordt verlengd.

Samengevat
•
•

•

Er komt een pilot met wijk- en dorpsbudgetten, eventueel
gecombineerd met middelen om ook in de fysieke ruimte kleine
door de inwoners gewenste aanpassingen te doen. Inwoners
weten goed wat er nodig is in hun eigen woonomgeving.
De gemeente moet hier ondersteuning aan bieden door
het oprichten van een wijk/dorpsfonds waarmee gericht
versterking kan plaatsvinden in de eigen woonomgeving door
initiatieven van onderop te ondersteunen.

•

Het is van belang om periodiek de actuele regelgeving van
de gemeente te doorzoeken op overbodige regels en de
regelgeving daarop aan te passen.

•

De gemeenteraad wil een sterke lobby richting de provincie om
te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting en regulering van
regionale arbeidsmigrantenhuisvesting. Daarnaast wordt er een
lobby opgestart om er voor te zorgen dat er wel een nulmeting
door de commissie mijnbouwschade erkend wordt.

Hoofdlijnenakkoord gemeenteraad Harlingen 2022 - 2026

Thema 7 - Wonen en omgeving

•
•
•
•

•
•

De stad en dorpen worden groener, duurzamer en klimaatadaptief.
Er wordt onderzoek gedaan naar een fonds om particuliere
wooneigenaren financieel te ondersteunen bij het verduurzamen
van de eigen woning door middel van leningen.
Er komt een (digitaal) subsidieloket voor inwoners voor
verduurzamingsmogelijkheden.
Bij nieuwbouwwijken wordt er voor verschillende doelgroepen
gebouwd.
Dorpen mogen naar aard en schaal uitbreiden.
Er komt een pilot voor wijk- en dorpsbudgetten met een
bijbehorend wijk- en dorpenfonds.
Actuele regelgeving wordt periodiek onderzocht op overbodige
regelgeving.
Er komt een lobby gericht op de provincie voor regionale, kwalitatief
goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
Er komt een lobby gericht op erkenning van een nulmeting door de
commissie mijnbouwschade.
Het wonen op en aan het water wordt gestimuleerd.
Het huidige moratorium op het onttrekken van woningen aan de
woonvoorraad in de gemeente voor recreatie- /vakantiewoningen
wordt verlengd.
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