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KERNGEGEVENS
Gegevens
31 december 2017

A) SOCIALE STRUCTUUR
Aantal inwoners

15.783

15.763

546

538

waarvan

van 0 - 3 jaar

   

van 4 - 16 jaar

2.390

2.329

van 17 - 64 jaar

9.078

9.015

van 65 jaar en
ouder

3.769

3.881

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden
Aantal WSW medewerkers

557

518

93

90

  
38.766

38.766

168

168

2.495

2.495

45

45

36.103

36.103

Aantal woningen

7.621

7.627

waarvan

7.115

7.121

in Midlum

284

284

in Wijnaldum

222

222

613

613

15

15

6.000

6.000

waarvan

binnenwater
land
historische stadsof dorpskern
buitenwater
in Harlingen

Aantal woongebouwen
Aantal woonschepen
Lengte van waterwegen
(historisch water) in meters
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2017

2017

2018

2018

  

Totaal

Per
inwoner

Totaal

Per
inwoner

Gewone uitgaven

57.045.00

3.614

53.330.000

3.383

Opbrengst OZB

3.570.000

226

3.539.000

225

27.958.000

1.771

28.367.000

1.800

Algemene uitkering
gemeentefonds

B) FYSIEKE STRUCTUUR
Oppervlakte gemeente in ha.

  

C) FINANCIËLE STRUCTUUR

Gegevens
31 december 2018

Vaste schuld

28.450.000

1.802

39.633.000

2.514

Reserves

34.116.000

2.161

31.795.000

2.017

Voorzieningen

13.308.000

843

10.101.000

641

Inleiding
Specificatie van de door de raad vastgestelde begrotingsaanpassingen van
per saldo € 426.000 voordelig:

Met het aanbieden van de jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan
de raad over het gevoerde bestuur en de uitvoering. Met ingang van 2004 zijn voor
het samenstellen van de jaarstukken de voorschriften van toepassing welke zijn
opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). De jaarstukken 2018 bestaan conform de voorschriften minimaal uit:
Het jaarverslag:
- Programmaverantwoording;
- Paragrafen;
De jaarrekening:
- Balans;
- Overzicht van baten en lasten;
- Sisa-verantwoording.
Daarnaast zijn de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en een
aantal bijlagen opgenomen.
Het jaarverslag is opgedeeld in negen programma’s en negen paragrafen. In
de programmaverantwoording staat de beleidsrealisatie centraal, terwijl in de
paragrafen verschillende onderwerpen nader worden belicht. In het overzicht van
baten en lasten staat de financiële verslaggeving centraal.

31e begrotingswijziging

154.000 N

Door de raad in de loop van het jaar vastgestelde begrotingsaanpassingen:

426.000 V

Saldo ‘eenmalige middelen’ na de laatste begrotingsaanpassingen
(raad 12-12):

272.000 V

Resultaat 2018:

848.000 V

Verschil: (nog te verklaren)

576.000 V

1.000 N

Geluidsinstallatie raadszaal

1.000 V

Verhuur ruimtes Het Vierkant

14.000 V

Rentelasten

65.000 V

Dividenduitkering Port of Harlingen

39.000 N

Opbrengst Onroerende Zaakbelastingen

70.000 V

Opbrengst Hondenbelasting

19.000 N

Algemene uitkering gemeentefonds

59.000 V

Loon- en prijsstijgingen

57.000 N

VNG-betalingen (A&O-fonds)

6.000 N

Lagere baggerkosten en lagere baggervergoeding

8.000 N

Nota eiland parkeren 2020 e.v.
Verkoop ’t Zilt

Jaarrekening samengevat
Saldo begroting in de primitieve begroting 2018:

Raadsexcursies

De in november 2017 door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2018
had een negatief exploitatieresultaat van € 154.000. In loop van het jaar is de
gemeenteraad door middel van tussentijdse begrotingswijzigingen geïnformeerd
over noodzakelijke aanpassingen van ramingen in de lopende exploitatie. Per
saldo waren deze aanpassingen inclusief een bedrag van € 80.000 voor ‘nog uit te
voeren werken’ € 426.000 voordelig, waardoor het geraamde nadelige resultaat ad
€ 154.000 omsloeg naar een saldo ‘eenmalige middelen’ van € 272.000.
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295.000 V
4.000 V

Begroting dienst SoZaWe

124.000 V

Wijkteams (personeelskosten)

109.000 N

39e begrotingswijziging

Aanvullende bijdrage monumentenstichting

228.000 N

42e begrotingswijziging

Hogere bijdrage Fumo

43e begrotingswijziging

Ipads duo-commissieleden

44e begrotingswijziging

Verlaging raming opbrengst begraafrechten

39.000 N

Aanvullend budget herinrichting Steenhouwersstr.

57.000 N

Aanvullend budget verzelfstandiging
haven

94.000 N

46e begrotingswijziging

Algemene uitkering gemeentefonds

410.000 V

50e begrotingswijziging

Begeleiding gestopte wethouder

20.000 N

Erfpachtcanon Nv Port of Harlingen

83.000 V
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47.000 N
2.000 N

Inhuur juridische procedures en adviezen

175.000 N

Rentekosten

27.000 V

Dividend deelnemingen (BNG/Fryslân
miljeu)

45.000 V

Opbrengst OZB niet-woningen

38.000 N

Opbrengst parkeervergunningen

27.000 N

Opbrengst precariobelasting

22.000 V

Algemene uitkering gemeentefonds

Specificatie belangrijkste afwijkingen:

375.000 N

1. Salarissen gemeenteraad

61 N

2. Saldo van dotatie en vrijval voorziening pensioenen/wachtgelden voormalige wethouders

33 N

3. Huur gebouwen niet voor de openbare dienst

60 N

4. Juridische procedures/adviezen

76 N

5. Verkoop grond voormalig dukdalfterrein

402 V

6. Automatisering

90 V

7. Opbrengst OZB niet-woningen

36 N

Gladheidsbestrijding

35.000 N

8. Algemene uitkering gemeentefonds

46 V

Baggerkosten

45.000 V

9. Onvoorzien structureel

60 V

Voorziening baggerspecie

100.000 V

10. Voorziening N31

94 V

Borgstellingsprovisie CV/BV Westergo

36.000 V

11. Parkeeropbrengsten

57 N

Convenant A7 Westergo

11.000 V

12. Baggeren/lodingen zeehaven

62 V

Marketing cruisevaart

37.000 V

13. Haven- en kadegelden

37 V

Zandstrand

52.000 V

14. Afschrijving loods Willemshaven

57 N

Onderzoek REC

45.000 N

15. Toeristenbelasting

49 V

16. Sociaal domein

15 V

17. Afval

91 N

28. Leges omgevingsvergunningen

128 V

19. Salarissen/inhuur derden

105 N

20. Nog uit te voeren werken

112 V

21. Per saldo afwijkingen op de overige begrotingsposten

58 V

Saldo (nog te verklaren)

576 V

Leges omgevingsvergunningen

105.000 V

Gereserveerde lasten vervangingsinvesteringen

84.000 V

Afschrijvingen

78.000 V

Nog uit te voeren werken

80.000 V

Saldo

426.000 V

Het jaarresultaat is uiteindelijk € 848.000 voordelig geworden, hetgeen € 576.000
hoger is dan het nog niet bestemde bedrag aan eenmalige middelen, dat
resulteerde na de in de raadsvergadering van 12 december vastgestelde laatste
update van de begroting.
De belangrijkste afwijkingen die tot dit voordeel hebben geleid, worden hieronder
gespecificeerd en toegelicht. Een gespecificeerde analyse is opgenomen bij het
onderdeel taakveldenrealisatie.
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Toelichting belangrijkste afwijkingen:

5. Verkoop grond voormalig Dukdalfterrein: € 402.000 V
Voor de ontwikkeling van het voormalige Dukdalfterrein zijn de kavels in dit gebied
die in eigendom waren van de gemeente, in de loop van december verkocht aan
de projectontwikkelaar. De opbrengst ad € 402.000 levert een eenmalige bate in de
jaarrekening 2018 op.

Programma 1, bestuur en ondersteuning.
1. Salarissen gemeenteraad: € 61.000 N
In een brief van 5 november 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de verhoging van de
raadsvergoeding in kleine gemeenten. Raadsleden in alle gemeenten kleiner dan
24.000 inwoners gaan een vergoeding ontvangen die gelijk is aan de vergoeding
die hoort bij de inwonersklasse 24.001 — 40.000 inwoners. Voor Harlingen heeft
dit geleid tot een hogere last ten opzichte van de raming van
€ 47.000. Voorts is op basis van de werkkostenregeling aan de gemeente voor de
gemeenteraad een aanslag loonheffing van € 14.000 opgelegd.

6. Automatisering: € 90.000 V
Met name doordat de in januari 2019 van de gemeente Súdwest-Fryslân
terugontvangen bedragen voor kosten applicaties en voor kapitaallasten veel hoger
uitvielen dan geraamd, is in 2018 een voordeel op de automatiseringskosten van
€ 90.000 ontstaan.
7. Opbrengst onroerende zaakbelastingen niet-woningen: € 36.000 N
In 2018 is € 36.000 minder aan OZB niet-woningen ontvangen. Dit wordt voor
€ 12.000 veroorzaakt door een hogere leegstand en voor € 24.000 door te hoog
ingeschatte autonome ontwikkelingen (nieuwbouw en verbouw).

2. Dotatie voorziening pensioenen/wachtgelden voormalige wethouders:
€ 33.000 N
Het saldo van een extra dotatie in de voorziening in verband met het opbouwen
van pensioenkapitaal (€ 168.000 nadelig) en het vrijvallen van de voorziening
voor wachtgelden (€ 135.000 voordelig) levert in de exploitatie een nadeel op van
€ 33.000.

8. Algemene uitkering gemeentefonds: € 46.000 V
Het verschil heeft voor een deel betrekking op oude jaren en voor een deel op
2018, gespecificeerd als volgt:
Jaar 2016
€ 41.000 -/Jaar 2017
€ 23.000 -/Jaar 2018
€ 110.000
€ 46.000
De algemene uitkering 2016 is definitief vastgesteld. De uitkering over 2017 wordt
eerst eind 2019 definitief vastgesteld en kan dus in de loop van 2019 nog wijzigen.
De hogere uitkering 2018 houdt o.a. verband met de compensatie die kleine
gemeenten ontvangen omdat de raadsvergoeding aan raadsleden in deze
gemeenten is verhoogd (decentralisatie-uitkering vergoeding raadsleden kleine
gemeenten), met een geringe verhoging van de uitkeringsfactor en met de
definitieve vaststelling van diverse verdeelmaatstaven. Opgemerkt wordt dat
ongeveer 10 verdeelmaatstaven nog definitief moeten worden vastgesteld terwijl
ook de uitkeringsfactor nog gewijzigd kan worden als gevolg van ontwikkelingen
binnen de rijksuitgaven (trap-op-trap-af).

3. Huur gebouwen niet voor de openbare dienst: € 60.000 N
De geraamde huur voor het gebruik van de gebouwen en het terrein Spaansen
was analoog aan 2017 gebaseerd op de huur van het volledige terrein (tot en
met juni). De eind 2017 aangegane overeenkomst betrof echter een veel kleinere
oppervlakte, waardoor ook een veel lagere huur is ontvangen. Voorts was de huur
tot en met 28 maart 2018 volledig verantwoord in 2017. Beide factoren hebben
geleid tot een aanzienlijk lagere opbrengst dan er was geraamd.
4. Juridische procedures/adviezen: € 76.000 N
De lopende juridische en gerechtelijke procedures, die zeer complex van aard zijn
en waar hoge claims en dus risico’s mee zijn gemoeid, leiden tot hoge advocatenen advieskosten. Ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage
2018 in september was de inschatting dat de uitgaven € 175.000 hoger uit zouden
komen dan het beschikbare budget ad € 76.000. Uiteindelijk zijn de werkelijke
uitgaven uitgekomen op € 323.000, een overschrijding met € 76.000 ten opzichte
van de bijgestelde raming.
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9. Onvoorzien structureel: € 60.000 V
Op het beschikbare bedrag voor onvoorziene structurele uitgaven is in 2018 tot
een bedrag van € 60.000 geen beroep gedaan.

baggercontract in 2017, waarvan de kosten ook volledig in de begroting waren
geraamd, al rekening was gehouden met deze extra kosten.
In combinatie met de lagere kosten voor lodingen in 2018 heeft dit tot een
voordeel in de jaarrekening geleid van € 62.000.

Programma 3, verkeer, vervoer en waterstaat.
13. Haven- en kadegelden: € 37.000 V
Door meer scheepvaartbewegingen waren de ontvangen haven- en kadegelden
voor de gemeentelijke havens (Vluchthaven, Willemshaven, Dok, Oude
Buitenhaven, Noorderhaven en Zuiderhaven) hoger dan de ramingen.

10. Voorziening N31: € 94.000 V
De geactualiseerde berekening per 31 december 2018 van de noodzakelijke hoogte
van de voorziening N31 heeft erin geresulteerd dat een bedrag van
€ 94.000 vrij kan vallen. Deze vrijval is een gevolg van het feit dat de geraamde
(IBOI)-indexering voor prijsstijgingen in 2018 van het nog resterende provinciale
budget niet nodig was.
Totaal is tot en met 2018 een bedrag van € 13.377.000 betaald aan de provincie.
Van het totale provinciale budget resteerde op 1 januari 2019 nog een bedrag van
€ 15.102.753. Hiervan komt 10%, zijnde een bedrag van € 1.510.275, voor rekening
van de gemeente Harlingen. Dit bedrag zit nog in de voorziening N31 per 1
januari 2019. We houden er rekening mee dat dit bedrag nodig is voor de verdere
afronding van dit project.
In de loop van 2019 wordt deze voorziening afgewikkeld en wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de financiële eindafrekening van het project
N31.

14. Afschrijving loods Willemshaven: € 57.000 N
In 2014 zijn drie loodsen aangekocht op de Willemskade. De middelste loods is
gesloopt en de grond waarop deze loods stond, is op dit moment ingericht als
openbaar gebied. Daarom is de boekwaarde door middel van een extra afschrijving
van € 57.000 teruggebracht naar nihil.

Programma 4, economie
15. Toeristenbelasting: € 49.000 V
Meer adressen/accommodaties waar toeristen overnachten en meer
overnachtingen per accommodatie (mede door Tall Ships en Culturele Hoofdstad)
hebben geleid tot een hogere opbrengst toeristenbelasting.

11. Parkeeropbrengsten: € 57.000 N.
Per saldo laten de diverse parkeeropbrengsten een lagere opbrengst ten opzichte
van ramingen zien van € 57.000. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Opbrengst parkeerbelasting

€ 24.000 N

Opbrengst parkeervergunningen

€ 13.000 V

Opbrengst parkeerautomaten

€ 30.000 N

Vergoeding P2 (de Ried BV)

€ 25.000 N

Vergoeding P3 (Industriehaven)

€ 5.000 V

Opbrengst parkeerterrein Westerzeedijk

€ 4.000 V
Totaal:

Programma 7, sociaal domein
16. Sociaal domein: € 15.000 V.
De specificatie van dit voordelige resultaat:
1. Werk, inkomen, participatie, minima, jeugd
2. Kwijtschelding belasting/retributies
3. Ouderenbeleid
4. Exploitatie gebouw C
5. Dagbestedingsvoorzieningen gebouw C
6. Inburgering en asielinstroom
7. Overige verschillen
Totaal

€ 57.000 N

12. Baggeren zeehaven: € 62.000 V
In de begroting 2018 was op basis van de businesscase cruiseport structureel een
extra bedrag van € 55.000 geraamd voor extra baggerkosten in de Willemshaven
in verband met de komst van cruiseschepen. Naderhand bleek dat in het nieuwe
8

€ 167.000 N
€ 11.000 V
€ 34.000 V
€ 32.000 V
€ 66.000 V
€ 75.000 V
€ 29.000 V
€ 90.000 V

Overheveling budget asielinstroom naar 2019
(zie overzicht uit te voeren werken)

€ 75.000 N

Voordelig resultaat programma 7

€ 15.000 V

weg te werken) niet volledig is benut. De via het gemeentefonds ontvangen
taakmutaties (budgetten voor armoedebestrijding kinderen en intensivering
schulden en armoedebeleid) hebben in 2018 nog niet geleid tot extra uitgaven.
De in de begroting van de dienst SoZaWe beschikbare budgetten hiervoor waren
toereikend. De overschrijding bij de sociale werkvoorziening wordt gedekt uit
een hiervoor binnen de algemene uitkering (integratie-uitkering sociaal domein)
ontvangen hogere vergoeding. Per saldo laten de afwijkingen een nadelig resultaat
zien van € 167.000.

De specificatie van het tekort op Werk, inkomen, participatie, minima en jeugd
luidt als volgt:
Kosten gebiedsteam c.a.
€ 70.000
Sociale werkvoorziening
€ 28.000 -/Bijdrage gemeente Leeuwarden in kosten MOVO
€ 45.000
Taakmutaties gemeentefonds:
* Armoedebestrijding kinderen
€ 97.000
* Schulden en armoedebeleid
€ 35.000
BUIG-gelden (bijstandsbudget van het rijk)
€ 258.000
(Voorlopige) jaarrekeningcijfers sociale dienst:
Participatie
€ 232.000
Inkomen
€ 535.000
Armoedebestrijding
€ 88.000
Wmo
€ 76.000 -/Jeugdwet (waaronder tekort Beschermd wonen à € 88.000)
€ 1.481.000 -/Apparaatslasten
€ 58.000
€ 167.000 -/-

Programma 8, volksgezondheid en milieu
17. Afval: € 91.000 N
Binnen het taakveld afval is een nadeel van € 91.000 ontstaan, gespecificeerd als
volgt:
- Lagere opbrengst afvalstoffenheffing: € 29.000;
- Lagere vergoeding zwerfafval en nascheiding kunststoffen: € 61.000.
Bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing 2018 is uitgegaan van een te hoog
aantal huishoudens, waardoor de opbrengst lager is geworden dan de raming.
De raming voor de te ontvangen vergoeding voor nascheiding kunststoffen en voor
zwerfval is te hoog gebleken. In de begroting 2019 is de raming verlaagd.
Omdat de voorziening afvalstoffenheffing noodzakelijk is voor de door de
gemeenteraad besloten korting op het tarief afvalstoffenheffing tot en met 2020
(kadernota 2017), is dit nadeel niet ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing
gebracht, zodat het ten laste van het rekeningresultaat komt.

2018 is het vierde jaar sinds de intrede van het sociaal domein. Geconcludeerd
wordt dat de informatieverstrekking nog steeds niet optimaal is. Met name de
facturering van de jeugdzorg laat te wensen over. Omdat onvoldoende informatie
is ontvangen vanuit de zorgkantoren en het SDF is de dienst SoZaWe genoodzaakt
geweest zelf inschattingen te maken van de “Onderhanden werk” positie. Dit heeft
geleid tot een forse overschrijding van bijna € 1,5 miljoen. Hier tegenover staan
voordelige verschillen bij met name de programma’s Participatie en Inkomen. Ook
de van het rijk ontvangen BUIG-gelden (bijstandsbudget) laten een fors positief
verschil zien.
De bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de kosten MOVO (maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang) laat een voordelig verschil zien. Dit wordt veroorzaakt
doordat naast de bijdrage 2018 ook de bijdrage 2017 in 2018 is ontvangen.
Het voordelig verschil bij de kosten gebiedsteam wordt veroorzaakt doordat
het flexibele budget voor inhuur personeel (bij zieke en/of om wachtlijsten

Programma 9, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing
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18. Leges omgevingsvergunningen: € 128.000 V
Op basis van de in de eerste 8 maanden van 2018 ontvangen leges
omgevingsvergunningen is de raming in de begrotingswijziging naar aanleiding
van de tweede financiële bestuursrapportage aan het college al met € 105.000
verhoogd. Aan het einde van het jaar zijn nog een aantal grote bouwprojecten
vergund (met name het voormalige dukdalfterrein), waardoor nog eens € 128.000
meer is ontvangen dan de al bijgestelde raming. Totaal is aan leges een bedrag van
€ 378.000 ontvangen.
Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Diversen

Recapitulatie
Primitieve
begroting

Rekening
2018

Voordeel
/Nadeel

64.143

59.343

4.800 V

58.062

57.870

192 N

-/-6.081

-/- 1.473

4.608 V

1.235

7.032

7.937

906 N

2.413

13.113

10.258

2.854 N

0

0

848

848 V

19. Salarissen/inhuur derden: € 105.000 N
De oorzaken van dit nadeel zijn:
1. Door de hoge werkdruk moest extra ingehuurd worden, waardoor de financiële
ruimte voor inhuur als gevolg van nog niet ingevulde vacatures en de budgetten
voor inhuur derden niet toereikend was.
2. Op grond van de werkkostenregeling is over 2018 een aanslag loonheffing
opgelegd van € 34.000 (exclusief gemeenteraad). Deze kosten waren niet geraamd.

Lasten

54.510

Baten

53.332
0

20. Nog uit voeren werken: € 112.000 V
Er is een iets hoger bedrag overgebleven op de eenmalige budgetten die als ‘nog
uit te voeren werken’ voor overheveling naar 2019 in aanmerking komen:

Toevoegingen
reserves
Onttrekkingen
reserves

Omschrijving

Raming
december

Werkelijk

verschil

Opleidingsbudget gemeenteraad

€0

€ 6.000

€ 6.000

Reservering asielinstroom

€0

€ 75.000

€ 75.000

€ 80.000

€ 77.000

- € 3.000

€0

€ 34.000

€ 34.000

€ 80.000

€ 192.000

€ 112.000

Duurzaamheidsbeleid
Onderzoek REC
Totaal

Totaalsaldo van
baten en lasten

Totaal saldo

Begroting na
wijziging

Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf I, nog uit te
voeren werken.
21. Per saldo afwijkingen op de overige begrotingsposten: € 58.000 V.
Het saldo van de overige afwijkingen tussen geraamd en werkelijk bedraagt
€ 58.000 voordelig. Het gaat hier om onderuitputting op uitgaven,
meevallende inkomsten etc. In de productenrealisatie hierna worden deze
afwijkingen nader toegelicht.
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"De gemeente Harlingen heeft in 2018 actief ingezet op samenwerking met externe
stakeholders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de provincie Fryslân en Port of Harlingen.
Dit heeft geresulteerd in gezamenlijke ambities met daarbij behorende financiële
middelen. Hierdoor is de positie van de gemeente Harlingen op economisch en sociaal
maatschappelijk niveau versterkt."
Roel Sluiter, burgemeester

PROGRAMMA 1
BESTUUR EN
ONDERSTEUNING

“In 2018 heeft Harlingen de landelijke richtlijnen van de digitale agenda nagestreefd.
Harlingen is aangesloten op de berichtenbox van MIjnOverheid. Het berichtenaanbod was
in 2018 nog beperkt. De invoering van het zaakgericht werken en het zaaksysteem zijn
onderdeel van een goede basis voor verdere uitbreiding van het digitale berichtenverkeer.
De Harlinger blijft bij ons centraal staan en maatwerk blijft mogelijk voor hen die
achterblijven in digitalisering”.
Harry Boon, wethouder
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Speerpunten
1

In onze gemeente is iedereen welkom. We helpen burgers en ondernemers zoals
we zelf geholpen willen worden en denken in mogelijkheden.

2

De gemeentelijke organisatie blijven(d) kwalificeren voor de toekomst van Harlingen als zelfstandige gemeente.

3

Burgers informeren over en betrekken bij totstandkoming van gemeentelijk beleid.
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Servicenormen social media
We waren van plan om in 2018 servicenormen voor social media op te stellen
maar het bepalen van servicenormen voor dit onderdeel is niet haalbaar zonder
duidelijk communicatiebeleid. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om het nieuwe
communicatiebeleid op te stellen. Het vaststellen van servicenormen is hier een
onderdeel van.

Speerpunt 2

Speerpunt 1
De gemeentelijke organisatie blijven(d) kwalificeren voor de toekomst van Harlingen
als zelfstandige gemeente.

In onze gemeente is iedereen welkom. We helpen burgers en ondernemers zoals we
zelf geholpen willen worden en we denken in mogelijkheden.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Zaakgericht werken
Het jaar 2018 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de invoering van
het zaakgericht werken in de gehele organisatie. We hebben het document gerichte
werken achter ons gelaten. Dit heeft organisatie breed een enorme impact maar is
een grote stap richting een duurzame digitale professionaliteit.

Dienstverlening op locatie
De “visie op dienstverlening, op weg naar 2025” geeft richting aan hoe we invulling
willen geven aan onze dienstverlening. Naast de visie is in 2017 ook afgesproken
dat we een spoorboekje opstellen. Hier worden organisatie breed concrete
stappen benoemd die leiden tot een betere dienstverlening. In dit spoorboekje
zoeken we aansluiting met het bestuursakkoord.

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst
We hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor ICT met de gemeente
Súdwest-Fryslân afgesloten. De focus van deze overeenkomst ligt op het
eigenaarschap en zelf grip krijgen op de processen. We zijn verantwoordelijk voor
ons eigen informatiebeleid en kiezen zelf welke systemen bij ons passen.

We hebben ons gezamenlijk georiënteerd om dienstverlening op locatie aan te
bieden. Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden voor het
leveren van deze dienstverlening. We zijn gestart met het laten bezorgen van
reisdocumenten en gehandicaptenparkeerkaarten. Het heeft de nodige voeten in
de aarde gehad om te voorkomen dat documenten in verkeerde handen komen.
Informatiebeveiliging is en blijft dus een essentieel onderdeel voor deze vormen
van dienstverlening waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

Investeren in persoonlijke ontwikkeling
Vanuit het SOP (Strategisch Opleidingsplan) is eind 2017 de powertraining wendbare
ambtenaar aangeboden. Persoonlijk leiderschap, wendbaarheid en creativiteit
waren onderdelen van deze dagen. In 2018 is op de ingeslagen weg doorgegaan.
Er is aandacht voor verdiepende en nieuwe onderwerpen. Dit betreft o.a. personal
branding, proactief handelen, energiek werken, krachtig samenwerken, etc.
Alle medewerkers hebben om geïnspireerd te raken en zichzelf te ontwikkelen
hieraan kunnen deelnemen. Naast dit aanbod konden medewerkers ook invulling
geven aan hun reguliere, vakinhoudelijke, opleidings-/ ontwikkelbehoefte. Zo
ontstond een totaalaanbod voor een toekomstbestendige en professionele
ontwikkeling.

Informatiebeveiliging
Harlingen heeft een gedegen fundament neergelegd als het gaat om
informatiebeveiliging en privacy. Er zijn een CISO (Chief Information Security
Officer) en een Privacy Adviseur aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming
wordt ingehuurd. Deze constructie zorgt ervoor dat we niet ons eigen vlees keuren.
Implementatieplannen zijn vastgesteld en er heeft uitgebreide voorlichting over
privacy en gegevensbescherming plaatsgevonden. Een goed begin!
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Investeren in innovatie van de organisatie
Via het project Harlingen op Koers is aandacht voor de continue verandering
van onze werkomgeving. In september is een Koersweek georganiseerd met
aandacht voor de verandering van werk (digitalisering, automatisering,
robotisering), cultuur van werken (integraal en participatief) & vitaliteit van werken
(maatwerk ondersteuning). Stap voor stap leidt dit tot meer gemeenschappelijke
uitgangspunten. Daarnaast is verdere invulling gegeven aan het onderzoek naar
strategische huisvesting. Er ontstaat breed besef en draagvlak dat aangepaste,
moderne en eigentijdse huisvesting van doorslaggevend belang is voor een
toekomstbestendig zelfstandig, met anderen samenwerkend, Harlingen.
Banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Gemeente Harlingen heeft 2 medewerkers in dienst die vallen onder het
doelgroepenregister en dus geregistreerd staan als arbeidsgehandicapte. Vanuit de
wet garantiebanen is 25,5 uur 1 fte. De 2 medewerkers werken allebei 26 uur en
dat is in totaal 2,04 fte. Op 0,44 fte (11,22 uur) na heeft gemeente Harlingen het
gestelde quotum gerealiseerd. In 2019 zal aan verdere invulling worden gewerkt.

Speerpunt 3
Burgers informeren over en betrekken bij totstandkoming van gemeentelijk beleid.
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.
De gemeente Harlingen betrekt meer en meer haar burgers bij de ontwikkeling
van gemeentelijk beleid. Of dit nu gaat om inwoners of ondernemers. Zo is in
2018 gestart met een Open Planproces voor de gebiedsontwikkeling van de
Westerzeedijk. Ook is de gemeente Harlingen actief binnen de pilot Noordwest
Fryslân ontregelt. In deze pilot bieden overheden, burgerinitiatieven meer ruimte
om te komen tot de ontwikkeling van eigen plannen en initiatieven, binnen de
gemeentelijke en provinciale grenzen. Binnen deze pilot wordt uitgegaan van de
basisfilosofie van de Omgevingswet (invoering 2021): ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee,
tenzij’.
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Algemene indicatoren
Indicatorw

Eenheid

Bron

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,68

7,67

8,51

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,28

8,09

8,46

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€ 875,57

€ 778,22

€ 883,23

Externe inhuur

Kosten als % van
totale loonsom +
totale kosten inhuur
externen

Eigen begroting

32,60%
€ 2.630.149

30,47%
€ 2.326.754

30,33%
€ 2.450.378

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

10,50%

10,10%

9,09%

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

9.844

16.902

18.241

-1.339

Baten

37.360

49.112

47.360

-1.752

27.516

32.209

29.119

-3.091

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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“De jaarcijfers van 2018 bevestigen het beeld dat wij hebben van het afgelopen jaar:
de zichtbare criminaliteit in onze gemeente daalt. Het aantal woninginbraken is
nogmaals gezakt en ook de cijfers met betrekking tot jeugdoverlast, vernielingen en
verkeersonveiligheid dalen. De grote evenementen in het afgelopen jaar (Tall Ships Races,
Visserijdagen en het Elfstedenzwemevenement) zijn veilig verlopen. Er gebeurt veel op
veiligheidsgebied. De aanpak op thema’s als ondermijnende (niet zichtbare) criminaliteit
en personen met verward gedrag vragen veel aandacht om uiteindelijk tot goed lokaal
beleid te worden vertaald. Zo houden we zoveel mogelijk regie op ons eigen beleid.
Daarbij zochten we ook in 2018 veelal de samenwerking met niet alleen de politie, de
Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie, maar ook met ons gebiedsteam en indien
nodig het Veiligheidshuis Fryslân.”

PROGRAMMA 2
VEILIGHEID

Roel Sluiter, burgemeester
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Speerpunten
1 Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers
van Harlingen.

Rapid Responder (voorheen wel als de ‘psycholance’ aangeduid) en het
personeel op deze Rapid Responder is er in maar liefst 70% van de gevallen in
geslaagd om de situatie ter plekke te de-escaleren. Een andere pilot betreft de
crisisbeoordelingslocatie. Vanaf april is deze tijdelijk gesitueerd in het Jelgerhuis
in Leeuwarden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een structurele plek, de
inrichting van het zogenaamde ‘spoedplein’ bij het MCL in Leeuwarden.

Speerpunt 1
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers van Harlingen

Professionaliseren evenementen
Evenementen zijn een groot onderdeel van de Harlinger samenleving. Zo nu
en dan bereikt de gemeente vanuit evenementenorganisatoren de boodschap
dat er veel van hen gevraagd wordt als het gaat om het aanvragen van een
evenementenvergunning en het opstellen van bijlages die bij een aanvraag
horen: denk aan een veiligheidsplan of aan kaartmateriaal. Als gemeente hebben
we een begin gemaakt met een nog meer faciliterende rol dan we al hadden.
Zo is er verder gewerkt aan het beschikbaar stellen van een servicepakket
voor elke aanvrager. Hierin zitten een voorbeeld van een veiligheidsplan, een
voorbeeld van een draaiboek, een geactualiseerd aanvraagformulier voor een
evenementenvergunning en een plattegrond van de locatie van het evenement,
zodat de aanvrager hierop zijn festiviteiten in kan tekenen.
Er is bekeken welke evenementen over een tijdje kunnen starten met een
driejarige vergunning, met de intentie om dit aantal ieder jaar uit te bouwen.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Uitbreiding WhatsApp-groepen
Een WhatsApp-groep is de basis voor goede buurtpreventie en deze werkwijze
bestaat in 2018 5 jaar. Het aantal groepen in Harlingen is ook in 2018 weer
uitgebreid; er zijn nu rond de 20 groepen actief. Zodra een groep goed functioneert
worden er rondom de wijk bordjes ‘Attentie WhatsApp-buurtpreventie’ geplaatst.
Evaluatie AVE-werkwijze
In 2017 is de AVE-werkwijze (aanpak ter voorkoming van escalatie)
geïmplementeerd en het
convenant is door de partners ondertekend. Gecompliceerde casussen op het
gebied van zorg en openbare orde en veiligheid worden volgens een vastgelegde
werkwijze aangepakt en eventueel op- of afgeschaald. Tegelijkertijd is het een
goede start in de aanpak van personen met verward gedrag.
Het team is nu een jaar operationeel en de aanpak is eind 2018 / begin 2019
geëvalueerd.

Werkgroep jeugdoverlast
De jeugdoverlast in Harlingen is beperkt. Er zijn geen brieven gestuurd naar
hinderlijke of overlast gevende jongeren en hun ouders. De rol van Jongerenwerk
is ook dit jaar weer sterk gebleken, doordat jongeren vroegtijdig op hun gedrag
aangesproken zijn. De Jongerenwerker als link tussen de werkgroep jeugdoverlast
(OOV, politie, Jongerenwerk) en het Jeugdteam is ook prettig, om zo op kleine
schaal openbare orde en zorg te verbinden.

Overlast gevende volwassenen
Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een integrale goed werkende
aanpak voor mensen met verward gedrag. Een traject dat niet eindigt met
het afsluiten van de opdracht van het (landelijk) Schakelteam in 2018. In het
Friese Plan van Aanpak voor personen met verward gedrag zijn acht provinciale
prioriteiten benoemd die aan de verschillende bouwstenen raken. Voor Friesland is
er een bestuurlijk aanjaagteam ingesteld.
Er draaiden diverse pilots waarvoor nu structurele borging gezocht moet
worden. Eén van de pilots is ‘Triage, beoordeling en passend vervoer.’ Tussen
april en september is er 150 keer verzocht om assistentie door de zogenaamde

Bouw nieuwe brandweerkazerne
De voorbereidingen op de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Harlingen
hebben verder hun beslag gekregen. Er is een overeenkomst tussen VRF en de
gemeente Harlingen voor de overdracht van de gronden tot stand gekomen. In het
begin van dit jaar zijn de gronden daadwerkelijk overgedragen en rond de zomer
van 2019 start de bouw van de nieuwe kazerne.
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Gemeentelijke crisisorganisatie
Ook in 2018 zijn diverse zogenaamde taakorganisaties en teams binnen de
gemeentelijke crisisorganisatie getraind en beoefend. Een aantal personen is dit
jaar meerdere malen ingezet bij incidenten binnen het district Noordwest Fryslân,
dat Harlingen samen met Waadhoeke vormt. Zo zijn Harlinger collega’s aan de
slag geweest bij twee branden in Franeker, een beknelling in Menaldum, een
asbestbrand in Ingelum en hebben zij enkele keren telefonisch advies gegeven.

Ondermijning
Net als de landelijke overheid deelt de gemeente Harlingen de visie dat
vermenging van onder- en bovenwereld onacceptabel is. Door de bestaande
overlegstructuren (denk aan gemeente met partners als politie, Belastingdienst,
het Regionaal Informatie en Expertisecentrum) te handhaven en waar nodig uit
te breiden of aan te scherpen, hebben we ook in 2018 weer zoveel mogelijk oog
gehad voor de zogenaamde georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De
gemeente heeft ook haar eigen bestuurlijke mogelijkheden gebruikt, door bij het
constateren van de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in woningen
waarschuwingsbrieven te versturen aan de eigenaars en huurders van panden. Dit
gebeurt op basis van de Opiumwet en geeft de burgemeester de mogelijkheid om
woningen bij het aantreffen van drugs te sluiten.

Algemene Indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Laatst
bekende
gegeven

Gemeente <
25.000 inw.

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt 2017

138

113

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Politie 2017

0,9

0,7

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

Politie 2018

4,4

2,9

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

Politie 2018

1,0

2,1

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS 2017

4.1

3.6

N.B. De vergelijking van de Harlinger cijfers met de landelijke cijfers geeft een ander beeld dan
de vergelijking met gemeenten < 25.000 inwoners (waaronder bijvoorbeeld de Waddeneilanden,
Dantumadiel en Ferwerderadiel om een paar Friese gemeenten te noemen). Bij de eerstgenoemde
vergelijking komen de cijfers uit onder het landelijk gemiddelde. Dat is ook hoe het in Harlingen
ervaren wordt: de zichtbare criminaliteit daalt. Wat betreft de cijfers inzake Halt: er is op de website
van Halt te lezen dat er in 2017 18 Halt-trajecten zijn geweest in onze gemeente. Het cijfer van
138 per 10.000 is een herrekening om te kunnen vergelijken met de landelijke cijfers. In Harlingen
wonen immers geen 10.000 jongeren.
Met 138 per 10.000 ligt het aantal wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde (131 per 10.000).
Gezien het doel dat Halt nastreeft is dat echter niet per sé slecht: de Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers
en aan de maatschappij. Het voorkomt een strafblad bij jongeren.
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

1.410

1.413

1.415

2

Baten

69

69

70

1

1.341-

1.345-

1.346-

1-

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

18

PROGRAMMA 3
VERKEER, VERVOER
EN WATERSTAAT

“De kwaliteit van de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Afgelopen jaar hebben
we, waar mogelijk samen met onze inwoners en andere belanghebbenden, plannen
gemaakt en tot uitvoering gebracht om Harlingen nóg mooier, beter en veiliger te maken
dan ze al is.”
Harry Boon, wethouder
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Speerpunten
1

Een veilige verkeersafwikkeling.

2

Een goede bereikbaarheid van de stad en dorpen.

3

Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeeraanbod afgestemd op de functies
wonen, winkelen, werken, recreëren en lang parkeren die de leefbaarheid van de
stad en dorpen waarborgt.

Integraal ontwerp herinrichting Waddenpromenade
Samen met de eilandgemeenten en de provincie hebben wij een “Masterplan
Havens Harlingen-Vlieland-Terschelling” opgesteld. De herinrichting van de
Waddenpromenade (inclusief de routes van en naar de parkeerlocaties) en de
bagageafhandeling zijn onderdeel van dit plan. We werken verder aan dit plan
om zo de verkeerssituatie en tegelijkertijd de noordelijke stadsentree sterk te
verbeteren.

Speerpunt 1

Mobiliteitsvisie
Eind 2018 zijn we gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Dit als
opvolger van het huidige GVVP wat zo ongeveer eindigde met de aanleg van de
nieuwe N31.

Een veilige verkeersafwikkeling

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Aanpak zuidelijke stadsentree (Weesterzeedijk)
De aanpak van de zuidelijke stadsentree (Westerzeedijk) was voorzien voor 2018.
In de loop van 2018 hebben we besloten dit onderdeel te laten zijn van het open
plan proces Westerzeedijk en is de uitvoering van dit project iets in de planning
opgeschoven.

Terugdringen achterstallig onderhoud wegen
Het is belangrijk dat de stad, de dorpen en het buitengebied goed bereikbaar, veilig
en leefbaar zijn. We zijn in 2018 doorgegaan met het veiliger maken van de wegen
door -daar waar nodig- het achterstallige onderhoud van de wegen uit te voeren.
Deze inhaalslag hebben wij in 2018 grotendeels afgerond.

Herinrichting Koningin Julianastraat
In 2018 is begonnen met de voorbereiding van de Herinrichting Koningin
Julianastraat in combinatie met het schoolplein van de RSG Simon Vestdijk. In
december is de eerste buurtbijeenkomst geweest.

Aanleg vrijliggende fietspaden langs Stationsweg
Na de voorbereidingen in 2017 (onder andere het verwerven van subsidie) zijn we
in 2018 gestart met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Stationsweg.
Het resultaat mag er zijn. De combinatie met het Harmenspark zorgt ervoor dat
het Stationsgebied een mooie entree van de stad is geworden. Begin 2019 zullen
we dit project afronden.

Klein verkeersleed
In 2018 konden we weer beschikken over de pot “klein verkeersleed”. Daarbij
willen we burgers graag een stem geven bij de inrichting en leefbaarheid van
hun omgeving en deze pot heeft die mogelijkheid gegeven. Zo kunnen wij kleine
aanpassingen doen bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen uit de buurtschouw of
op verzoek van burgers.
In 2018 zijn er borden vernieuwd en verplaatst bij de kruising HauleweiWinamerdyk, zijn er op acht verschillende plekken kleinere wegwerkzaamheden
uitgevoerd, is de kruising Grettingalaan - Dr. Willem Dreesstraat aangepakt, zijn
er extra meerstoelen/dukdalven besteld en zijn er verschillende verkeersborden
geplaatst.

Voorbereiden vrijliggende fietspaden Spoorstraat
Net als de Stationsweg is de Spoorstraat, tussen de Stationsweg en de
Westerzeedijk, een gebiedsontsluitingsweg. De Spoorstraat is een redelijk druk
bereden weg met ruim 4.300 motorvoertuigen per gemiddelde werkdag. Door de
nieuwe N31 en de centrale aansluiting ter hoogte van de Almenumerweg wordt de
Spoorstraat nog drukker. We willen daarom ook langs de Spoorstraat vrijliggende
fietspaden aanleggen. In 2018 zijn we daarom gestart met de voorbereidingen en
het ontwerp. In 2019 verwachten we deze voorbereidende werkzaamheden af te
ronden. De uitvoering is voorzien in 2020. We wachten eerst op de afronding van
het Dukdalf woningbouwproject aan de Spoorstraat.
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Speerpunt 3

Overige in 2018 uitgevoerde werkzaamheden waren:
• Het verbreden en vernieuwen van de brug ‘Atjetille’;
• De herinrichting Domela Nieuwenhuisstraat tussen spoorwegovergang en Joost
van den Vondelstraat is voorbereid en het ontwerp is gepresenteerd;
• De herinrichting Kanaalweg-West naar erftoegangsweg (gedeelte Industriebrug –
Oud Jaagpad) is voorbereid en het ontwerp is gepresenteerd.

Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeeraanbod afgestemd op de functies
wonen, winkelen, werken, recreëren en lang parkeren die de leefbaarheid van de
stad en dorpen waarborgt.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Speerpunt 2
We monitoren het parkeren
In 2015 heeft de gemeenteraad de “Nota parkeerbeleid Harlingen 2016”
vastgesteld. We hebben het parkeerregime daarbij aanzienlijk eenvoudiger
gemaakt. Ten aanzien van het monitoren hebben we diverse parkeerdrukmetingen
uitgevoerd. Het parkeerbeleid zal in de nog op te stellen mobiliteitsvisie in 2019
meegenomen en geactualiseerd worden.

Een goede bereikbaarheid van de stad en dorpen
Een goede bereikbaarheid van de stad maakt ons economisch vitaler en verbetert
de leef- en woonomgeving van mensen. De stad, de dorpen en het buitengebied
moeten niet alleen goed bereikbaar zijn, maar ook veilig en leefbaar.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Herinrichting van de Waddenpromenade
In 2018 hebben we verder gewerkt aan het voorbereiden van de herinrichting van
de Waddenpromenade (van verkeerstoren tot en met de Witte Kas inclusief de
routes) en van de parkeerlocatie P1/Witte Kas. Jaarlijks komen er ruim 660.000
toeristen in Harlingen die met de veerboten van Doeksen vertrekken naar
Terschelling en Vlieland. Daarnaast zijn er ook nog bezoekers van de bruine vloot,
jachthaven, vrachtverkeer naar de eilanden etc. Verwacht wordt dat dit aantal de
komende jaren nog zal groeien.

Afronden werkzaamheden nabij N31
In 2018 zijn de werkzaamheden voor de verdiepte N31 afgerond.
Starten met de voorbereiding project aanleg fietspad Midlum-Wijnaldum
De voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad tussen Midlum en Wijnaldum
zijn gestart.
Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
Uit het oogpunt van duurzaamheid en om de toegankelijkheid van de stad
te verbeteren voor elektrische voertuigen hebben wij in 2017 12 extra
parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal zijn er nu 14 parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen.
Beleid t.b.v. oplaadpalen in openbaar gebied
Daarnaast hebben we beleid opgesteld voor oplaadpalen in openbaar gebied dat
we in de loop van 2019 aan de gemeenteraad voor willen leggen.
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Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Algemene indicatoren
vervallen
Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

9.343

13.998

11.455

2.543

Baten

5.519

8.970

7.324

1.646-

3.824-

5.028-

4.131-

897

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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“Dat het economisch goed gaat is te zien in de gemeente. Bedrijven op de industrieterreinen
denken aan uitbreiding, bedrijfsverplaatsing of zijn daar zelfs al mee bezig. Om ook in de
toekomst ruimte aan het bedrijfsleven te kunnen bieden is in 2018, samen met de provincie,
in regionaal verband gewerkt aan afstemming en uitbreiding van de bedrijventerreinen.
Nu nog op papier, straks in de werkelijkheid. De Port of Harlingen is van start gegaan en
heeft zijn positie ingenomen om van de verzelfstandiging een succes te maken. Ook in
historische binnenstad zijn de veranderingen merkbaar. Panden die voor een lange tijd
leeg hebben gestaan, worden opgeknapt en krijgen weer een invulling. De stad begint
weer meer te leven en de kansen die ontstaan moeten we benutten. De samenwerking
tussen het Hannemahuis, de bibliotheek en boekhandel Van der Velde is daar een mooi
voorbeeld van. Met elkaar hebben we een gezamenlijk belang en de gemeente en de
ondernemers(verenigingen) weten elkaar steeds beter te vinden. De contacten waren al
goed, maar nu ontplooien er zich initiatieven die een basis vormen voor een nog betere
samenwerking.”

PROGRAMMA 4
ECONOMIE

Paul Schoute, wethouder
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Speerpunten
1

Zorgen voor meer werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

2

Acquisitie van cruise en rivierschepen

3

Investeren in recreatie en toerisme

Retaildeal
ln 2018 heeft de provincie aangegeven op provinciaal niveau een RetailDeal op te
willen stellen. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten willen hierdoor een
bijdrage leveren aan de vitaliteit van binnensteden en de leefbaarheid van kernen.
Hiervoor hebben alle gemeenten en de provincie in 2018 een overeenkomst
ondertekend. Naar aanleiding van deze overeenkomst komt er een visiedocument
en een uitvoeringsprogramma.

Speerpunt 1
Zorgen voor meer werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat

Verduurzamen MKB-bedrijven
De gemeente Harlingen is in 2018 samen met de provincie, via Streekwurk
Noordwest Friesland, een traject gestart om MKB-bedrijven te verduurzamen.
Met het ‘Energieadvies voor het MKB’ (werktitel) kunnen de bedrijfsgebouwen,
een volledig fossielvrije bedrijfsvoering en duurzame energie via zonnepanelen
onderzocht worden. Het bedrijf bepaalt hierbij zelf welk traject (ambitieniveau) de
voorkeur heeft. Afhankelijk van het traject dat wordt doorlopen, krijgt het bedrijf
een deel van de advieskosten vergoed. Er hebben zich al bedrijven aangemeld.

Programma O4
In 2018 zijn er vanuit de streekagenda middelen vrijgemaakt. In Franeker en
Harlingen is het O3 programma door de bedrijfsconsulenten, de scholen en de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zodanig opgepakt dat zij ingaande het
schooljaar 2020-2021 een eigen Programma Leren en Werken in je Eigen Regio/
Stad gaan toepassen dat gebaseerd is op het format van de Campus Middelsee.
Daarnaast is er in 2018 gekeken of het format doorgetrokken kan worden naar het
MBO. Ook is onderzocht of het mogelijk is het format door te trekken naar de regio
Noordoost-Friesland.

Project Voorstraat 52, 54 en 56
In 2018 zijn er met de totstandbrenging van een centrale entree en de verbouw
van Voorstraat 52, 54 en 56 de fysieke randvoorwaarden geschapen voor een
goede samenwerking tussen het Hannemahuis, de bibliotheek en boekhandel van
der Velde. Per 10 januari 2019 is de verbouwde locatie open.

Ondernemersfonds
We verbeteren het ondernemersfonds en we bespreken het aanstellen van de
binnenstadmanager met Harlingen Promotion.
Naar aanleiding van de evaluatie uit 2017 zijn in 2018 de HOV, de Horeca
Harlingen en Harlingen Promotion samen gegaan in één nieuwe organisatie,
namelijk Ondernemend Harlingen. In overleg met Ondernemend Harlingen zijn de
middelen voor de binnenstadmanager ingezet voor een city- marketeer, die tevens
werkzaamheden uit gaat voeren voor de nieuwe toeristische beleidsnota.

Aankleding binnenstad
Eind 2018/ begin 2019 is er een begin gemaakt met de aankleding in de binnenstad
in de vorm van banners aan lantaarnpalen. Doel is om, in overleg met de
ondernemersverenigingen, de aankleding in de binnenstad verder uit te breiden.

Begeleiden (startende ondernemers) en kleine zelfstandigen
We begeleiden (startende) ondernemers en kleine zelfstandigen (uitvoeren
ondernemersprogramma). Ook in 2018 hebben startende ondernemers
meegedaan met het ondernemersprogramma en zijn zij, door middel van een
cursus en begeleiding, geholpen met het opstarten van hun bedrijf. Het gaat beter
met de leegstand in de binnenstad en zo heeft ook Spare Space geen locatie in de
binnenstad meer kunnen vinden. Aan de startende ondernemers is dan ook geen
tijdelijk locatie meer aangeboden.

Bedrijfsbezoeken
Het afgelopen jaar zijn de bezoeken aan bedrijven met de wethouder van
Economische Zaken geïntensiveerd. Doel van deze bedrijfsbezoeken is om kennis
met elkaar te maken, maar ook om na te gaan of we de bedrijven ergens mee van
dienst konden zijn/ onze dienstverlening in algemene zin konden verbeteren.
Overleg ondernemersvereniging
In 2018 zijn er verschillende bestuurlijke overleggen met de
ondernemersverenigingen georganiseerd. Daarnaast zijn er ook een aantal,
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meer informele, bijeenkomsten georganiseerd om zo de samenwerking tussen
de gemeente en de ondernemersverenigingen te verbeteren en te verdiepen.
Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen en waarbij wij eventueel
gezamenlijk optrekken zijn de Enquête binnenstad, Harlingen Business Exposure,
onderzoek winkeltijden, aankleding en verlichting en de samenwerking/ contacten
met Harlingen Werkt.

Na de invoering hebben verschillende initiatieven zich, in de Waadhoeke, voor
de pilot aangemeld. In Harlingen blijven de initiatieven uit. De reden hiervoor,
is volgens ons, dat wij in Harlingen al veel meer volgens de filosofie van de
omgevingswet werken en bedrijven daardoor minder vaak tegen bepaalde
procedures aanlopen.
Fries Blauw
De gesprekken met Fries Blauw liepen het afgelopen jaar moeizaam. Met name de
uiteenlopende inzichten over de waarde van de panden waren hier debet aan. Aan
het einde van 2018 begin 2019 zijn er andere inzichten voor wat betreft de locatie
gekomen en hebben de gesprekken een positievere wending gekregen.

Bedrijfsvestigingen
Bedrijven op de industrieterreinen denken aan uitbreiding, bedrijfsverplaatsing of
zijn daar zelfs al mee bezig. In 2018 is de vraag naar kavels duidelijk aangetrokken
en wij verwachten dat dit in de nabije toekomst zal leiden tot verkoop van grond
op Oostpoort II.
Oostpoort III
Om ook in de toekomst ruimte aan het bedrijfsleven te kunnen bieden is in
2018, samen met de provincie, in regionaal verband gewerkt aan afstemming
en uitbreiding van de bedrijventerreinen. Binnenkort wordt de bestuurlijke
besluitvorming in gang gezet, waarna verder kan worden gegaan met de
bestemmingsplanprocedure. Op dit moment wordt het zand, dat op de beoogde
locatie opgeslagen ligt, weggehaald voor werkzaamheden op de afsluitdijk. De
ondernemers op Oostpoort zijn, betreffende de aanleg van Oostpoort III, om
advies gevraagd. Oostpoort III zal worden aangelegd en geëxploiteerd door de
Exploitatiemaatschappij Oostpoort Harlingen BV.

Speerpunt 2
Acquisitie van cruise en rivierschepen

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Vergroten bekendheid Cruise Port
Halverwege maart is de bouw van de multifunctionele steiger afgerond en
feestelijk in gebruik genomen. Door het organiseren van site-visits, deelname
aan congressen en beurzen voor rivier- en internationale zee-cruiseschepen, is
er gewerkt aan het promoten en uitbreiden van het netwerk. Ook is halverwege
2018 de website van Cruise Port Harlingen gelanceerd: meer online zichtbaarheid
in binnen- en buitenland. Na lang lobbyen is Cruise Port Harlingen eind 2018
lid geworden van Amsterdam Cruise Port. Het doel is Nederland te promoten
in het buitenland met de overige Nederlandse cruisehavens. Met de afdeling
communicatie is er opdracht gegeven voor het maken van een promotiefilm
van Harlingen. Deze film is in de afrondende fase en zal worden ingezet voor de
promotie van Harlingen in binnen- en buitenland.

Onderzoek toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
In navolging van de regionale afstemming van bedrijventerreinen wordt,
ook in samenwerking met de provincie, onderzoek gedaan naar de
toekomstbestendigheid van de bestaande bedrijventerreinen.
Pilot Omgevingswet
In Noordwest Friesland is op 23 maart 2018 de Pilot Omgevingswet ingevoerd. Het
gaat om de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De Omgevingswet komt in de
plaats van 26 bestaande wetten en wordt formeel pas op 1 januari 2021 ingevoerd.
Er zijn vele andere pilots in Nederland, echter dit is de enige waarbij het initiatief
is genomen door ondernemers – de Commerciële Club Noordwest Friesland (CCNWF) – en er vanuit de praktijk wordt gewerkt op basis waarden en vertrouwen, in
de geest van de Omgevingswet.
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Speerpunt 3
Investeren in recreatie en toerisme
In samenhang met de toeristische sector is een R&T visie opgesteld voor de
periode 2018-2022.
Voor een nadere toelichting verwijzen we naar speerpunt 1 van programma 6.

Algemene indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging*
Vestigingen (van bedrijven)

%
Aantal per 1000 inwoners in de leeftijd
van 15 t/m 74 jaar

LISA 2018
LISA 2018

Laatst bekende gegeven
46,7%
122,5

Gemeente
< 25.000
inw.
48,3%
128,3

* Deze indicator weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen (0% is
alleen werken en 100% is alleen wonen)

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

586

549

477

71

Baten

154

201

251

49

-432

-348

-227

121

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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“Ook in 2018 hebben we voor een vitale leefomgeving gezorgd waarin iedereen de kans
kreeg om mee te doen. Inwoners hebben de ruimte gekregen om dat op hun manier te
doen en om hierbij zelf de regie te kunnen nemen over hun leven. Juist voor die regie is het
van belang dat inwoners voldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en kunnen omgaan
met de computer. Laaggeletterden kunnen zichzelf minder goed redden en hebben grote
moeite om brieven, websites of andere communicatiemiddelen te begrijpen. Dit betekende
voor de gemeente Harlingen in samenwerking met haar ketenpartners, dat we hebben
ingezet om de inwoners van onze gemeente met onvoldoende basisvaardigheden op het
spoor te komen en te motiveren om deze basisvaardigheden te verbeteren. Er zijn in de
bibliotheek van Harlingen taal en rekentrajecten aangeboden en in het MFC Het Vierkant
zijn cursussen aangeboden om de digitale vaardigheden te bevorderen.”

PROGRAMMA 5
ONDERWIJS

Hein Kuiken, wethouder
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Speerpunten
1

Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed en passend
onderwijs te bieden.

2

Bestrijden van laaggeletterdheid.

Cofinancieren van de vakleerkracht op de IKC’s.
Met de scholen en Sport Fryslân is dit afgestemd. Hiermee blijft de kwaliteit van de
gymlessen basisonderwijs op niveau. Hiermee is eveneens het naschools aanbod in
de startblokken gezet.

Speerpunt 1

De naschoolse tijd bij de IKC’s verder invullen met sportieve, educatieve en
culturele activiteiten.
Een eerste carrousel van het naschools aanbod is in de startblokken gezet. Na deze
start zullen de activiteiten langzamerhand worden uitgebreid, afhankelijk van de
mogelijkheden en de kosten.

Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed en passend
onderwijs te bieden

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Financieren busvervoer voor kinderen uit Wijnaldum die onderwijs op het IKC
Middelstein volgen.
De uitvoering hiervan is afgestemd met de leerlingen in Wijnaldum, de vervoerder
en het IKC Middelstein. Hiermee het openbaar basisonderwijs in Midlum
bereikbaar gebleven voor de kinderen uit Wijnaldum.

Bereik en gebruik Voorschool vergroten/monitoren van het bereik en de
resultaten van VVE.
Samen met de IKC’s en schoolbesturen is er voortdurend overleg geweest in de IKC
werkgroep en de LEA over afstemming en passende maatregelen om het bereik
van de voorschool te handhaven of te verbeteren. Hiermee is het gebruik en bereik
van de Voorschool op niveau gebleven.

Speerpunt 2
Bestrijden van laaggeletterdheid

Aanbieden van muziekonderwijs op alle IKC’s
De voorwaarden en mogelijkheden zijn in overleg met de IKC’s in beeld gebracht
en zijn betrokken bij het naschools aanbod. Hiermee is de eerste carrousel
naschools aanbod in de startblokken gezet.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Blijven aanbieden van taaltrajecten in het Digi-taalhuis
Van de 43 aangeboden trajecten zijn van de deelnemers in het DigiTaalHuis:
Zijn er drie verhuisd naar een andere plaats
Vier zijn doorgestroomd naar een opleiding ( betekent niet dat ze niet meer in het
DTH komen}
Zijn twee gestopt omdat ze werk gekregen hebben
Is één cursist gestopt en doorgestroomd naar het Formele Traject op de
maandagavond in de Maritieme Academie.
En zitten een aantal cursisten zowel in het DTH als in een traject bij Harlingen
Werkt.
In 2018 hebben 11 deelnemers de cursus Digitale Vaardigheden gevolgd. Totaal
hebben we 54 mensen “bediend” in het DTH Harlingen.

Peuterplusvoorziening blijven aanbieden.
De mogelijkheid van de peuterplusvoorziening is benadrukt bij de IKC’s en GGD. De
Peuterplus bewijst inmiddels zijn bestaansrecht.
Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP)
In samenhang met de schoolbesturen zijn de visie en wensen in kaart gebracht.
Ook is er een leerlingenprognose en een daarop gebaseerd ruimte behoeftemodel
per school opgesteld.
De raad heeft dit plan in 2018 vastgesteld.
Inzet van het jeugdteam op de scholen op maat maken
Er is gewerkt aan afstemming en behoefte met het Gebiedsteam en de IKC’s.
Hierover zijn passende afspraken met het Gebiedsteam gemaakt.
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We benaderen werkgevers om ervoor te zorgen dat deze hun werknemers die
minder goed zijn in taal, cursussen aanbieden
Er is aansluiting gezocht bij het project Harlingen Werkt. Er is bekendheid gegeven
aan het thema laaggeletterdheid en besproken is om dit onderdeel te laten
worden van hun werkproces om zo de toeleiding te bevorderen.
            
Verbeteren van sociale inclusie
Er is een bijdrage geleverd door via formeel en non-formeel leren meer mensen
te ondersteunen zodat de sociale inclusie (iedereen doet naar vermogen mee in
de samenleving) kan verbeteren. Om hiervan de effecten te kunnen meten is een
monitor ingebouwd.

Bewustwording gecreëerd voor laaggeletterdheid        
We hebben aan bewustwording gedaan door middel van mediacampagnes in de
week van de Alfabetisering. Er zijn veel zaken m.b.t. laaggeletterdheid gedeeld op
de gemeentelijke website, Harlingen Boeit en Nieuwsbrieven van het Gebiedsteam.
Ook is er een procedure in werking gezet om een aanjager Laaggeletterdheid aan
te stellen.
Voortzetten van de samenwerking met de ketenpartners
We hebben de samenwerking met de ketenpartners voortgezet. Er is samen
met onze ketenpartner een aanbod gecreëerd voor ondersteuning op digitale
vaardigheden. Deze cursus is aangeboden in MFC het Vierkant. In totaal hebben 11
cursisten een cursus digitale vaardigheden gevolgd.

Algemene indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Laatst bekende
gegeven

Gemeente
< 25.000
inw.

Absoluut verzuim*

Aantal per 1000 leerlingen

DUO 2017

0,41

1,32

Relatief verzuim**

Aantal per 1000 leerlingen

DUO 2017

23,51

19,02

Vroegtijdige schoolverlaters
zonder startclassificatie

% deelnemers van het
VO en MBO onderwijs

DUO 2016

1,8%

1,3%

* Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school
**Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven maar ongeoorloofd afwezig is

Financiën
x € 1.000
Lasten
Baten
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

2.312

2.345

2.292

53

152

172

171

-1

-2.160

-2.173

-2.121

52

29

Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

30

“Nagenoeg alle kinderen uit het basisonderwijs hebben muziekonderwijs gehad. Hierbij
is samen gewerkt met amateurmuziek aanbieders. Ook na schooltijd was er gelegenheid
geboden om onder begeleiding muziek te maken. Daarnaast hebben we in het kader van de
Leeuwarden als culturele hoofdstad de fontein (potvis), een van de elf, geplaatst langs de
Zuiderpier . De elf fonteinen leveren samen een herkenbare bijdrage aan de Friese identiteit.
Daarnaast heeft er meer samenhang en afstemming plaatsgevonden in het aanbod van
provinciale activiteiten, festiviteiten/festivals en evenementen. Hiermee een extra bijdrage
is geleverd aan de doelstelling van culturele hoofdstad 2018 en de Friese samenleving. “

PROGRAMMA 6
SPORT, CULTUUR
EN RECREATIE

Hein Kuiken, wethouder
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Speerpunten
1

Stimuleren dag- en verblijfstoerisme.

2

Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven.

3

Vernieuwen van het muziekonderwijs in Harlingen.

4

Zorgen voor een goede bibliotheekvoorziening.

5

Een succes maken van Culturele hoofdstad 2018 in Harlingen.

6

Inwoners activeren om meer te sporten en te bewegen.

7

Het stimuleren van gezond eten en meer bewegen.

8

Verzorgde inrichting van de openbare ruimte.

Stimuleren, ontwikkelen en uitwerken van evenementen om Harlingen op de
kaart te zetten.
In samenhang met de toeristische sector is een R&T visie opgesteld voor de
periode 2018-2022. Het stimuleren, ontwikkelen en uitwerken van evenementen
is de vierde actielijn om Harlingen op de kaart te zetten.
Bezoekers informeren over (de geschiedenis van) Harlingen via informatieborden
en op een innovatieve manier via ‘augmented reality-stadswandelingen’.
Augmented Reality stadswandeling: gezamenlijk met de toeristische sector zijn
de voor Harlingen typerende verhaallijnen in beeld gebracht. Deze verhalen zijn
samen met bekende Harlingers vertaald in filmpjes en foto’s met voice-over.
Ook is Harlingen opgenomen in een van de Friese Waterbeleefroutes, een route
over Tjerk Hiddes en admiraliteit. We kunnen nu een stadswandeling aanbieden
waarin verhalen kunnen worden ervaren, wat goed aansluit bij het gebruik van de
smartphone door jong en oud.

Speerpunt 1
Stimuleren dag- en verblijfstoerisme

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
We gaan in samenwerking met de VVV stadsplattegronden maken gericht op de
Nederlandse, Duitse en Engelse bezoeker.
Stadsplattegrond Harlingen Welkom aan Zee: voor 2018 is er samen met
VVV en Ondernemend Harlingen een ontwerp gemaakt voor een handzame
stadsplattegrond inclusief toeristische informatie. Bezoekers en gasten van de
gemeente Harlingen konden het product gratis ophalen bij de VVV Harlingen of
kregen het mee via hotels en andere recreatieve aanbieders. In samenwerking
met de VVV en cultuur- historische verenigingen is het project Discover Harlingen
verder uitgewerkt. Discover Harlingen leidt de bezoeker langs karakteristieke
elementen van de stad, zoals stegen en muurreclames en stroffelstienen. Door
middel van stadsplattegronden en te scannen QR-code bordjes in het Nederlands,
Duist en Engels. Er is een mooie aanzet gedaan om de toeristische highlights op
een eenvoudige, maar aantrekkelijke manier te presenteren richting bezoekers van
Harlingen.

We maken nieuw beleid door de visie op Recreatie en Toerisme te actualiseren.
In samenhang met de toeristische sector is een R&T visie opgesteld voor de
periode 2018-2022. In de R&T visie hebben we een viertal actielijnen benoemd:
1. Uitnodigende en aantrekkelijke omgeving, 2. Recreatief beleefbare omgeving, 3.
Breder en interactiever aanbod aan verblijfsaccommodaties en dagrecreatie en 4.
Harlingen samen sterker op de kaart. Aan de hand hiervan is met de toeristische
sector besproken hoe we de kustrecreatie, vrijetijd en watersport kunnen
ontwikkelen. Hier is een breed gedragen beleid voor R&T ontwikkeld waar we de
komende jaren gezamenlijk met Ondernemend Harlingen en de VVV uitwerking
aan gaan geven. Om de samenwerking te stimuleren zijn er verschillende
actiehouders benoemd zodat we nu echt gaan samenwerken om het doel te
bereiken.
Ontwikkelen mogelijkheden kustrecreatie, vrije tijd en watersport.
In samenhang met de toeristische sector is een R&T visie opgesteld voor de
periode 2018-2022. Aan de hand van de actielijnen is met de toeristische sector
besproken hoe we de kustrecreatie, vrijetijd en watersport kunnen ontwikkelen.
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Speerpunt 2

Speerpunt 3

Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven

Vernieuwen van het muziekonderwijs in Harlingen

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Aanwijzing gemeentelijke monumenten
We hebben in het voorjaar 76 woningen/objecten aangewezen als gemeentelijk
monument, hiermee komt het totaal aantal gemeentelijke monumenten op 164 te
staan.

Uitvoering geven aan meerjarenplan muziekonderwijs
In alle groepen van het basisonderwijs wordt muziekles aangeboden
door muziekschool Ritmyk. Er is overleg gevoerd over een meerjaren
subsidieovereenkomst.
Er hebben informerende gesprekken plaats gevonden over organisatorische
ontwikkelingen.
Alle basisschoolleerlingen komen in aanraking met zelf muziek maken.

Landelijke open monumentendag
Er is in Harlingen ook aan de landelijke open monumentendag de nodige aandacht
en invulling besteed. Het thema in onze stad was: Harlingen Maritiem. Er waren
diverse openstellingen van gebouwen, rondleidingen, rondvaarten en in totaliteit
waren er 1.735 bezoekers. Ook dit jaar was het wederom een succesvolle dag.

Speerpunt 4
Zorgen voor een goede bibliotheekvoorziening

Aanvulling restauratiefonds
Het restauratiefonds ‘Klein maar Fijn” is weer aangevuld met een bijdrage met
als doel het stimuleren van behoud, herstel en/of reconstructie van kleine
waardevolle cultuurhistorische elementen.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Voorbereiden ontwerp beleidsplan en meerjaren subsidieovereenkomst
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een ontwerp beleidsplan en een meerjaren
subsidieovereenkomst. De discussie over de positie van bibliotheken in Noord
Fryslân is uitgebreid gevoerd.

Restauratie Singelbrug
Er is een extra bijdrage verstrekt aan de Monumenten Stichting Harlingen (MSH)
voor de restauratie van de Singelbrug. Hiermee is de totale restauratie van de
3 bruggen gerealiseerd en zijn deze toegangspoorten weer in ere hersteld en in
gebruik genomen. Tevens zijn de overleggen geïntensiveerd en vindt er een betere
afstemming van werkzaamheden plaats.

Huisvesten bibliotheek in het Nieuwe Cultureel Centrum Harlingen, gezamenlijk
met museum het Hannemahuis en boekhandel Van der Velde.
Door te investeren in een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening, is er meer
samenhang ontstaan in het culturele aanbod voor inwoners van de gemeente
Harlingen.
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Speerpunt 5

We leggen sportvoorzieningen aan in de buitenlucht
Geïnventariseerd is waar in Harlingen deze voorzieningen het best kunnen worden
aangelegd. De locatiekeuze moet nog gemaakt worden. Ook in samenhang met
extra beschikbaar gestelde gelden voor deze voorzieningen.

Een succes maken van culturele hoofdstad 2018

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
We zorgen voor een kaatsmuur in de buitenlucht
De kaatsmuur is nog niet gerealiseerd. De locatiekeuze moet nog gemaakt
worden. Ook in samenhang met extra beschikbaar gestelde gelden voor deze
voorzieningen.

De fontein (potvis), een van de elf ,is geplaatst langs de Zuiderpier
In de voorbereiding en uitvoering is (ook) veel tijd en energie gestoken door de
eigen organisatie. Met deze fontein levert ook Harlingen een herkenbare bijdrage
aan de Friese identiteit.

We subsidiëren activiteiten voor sport en bewegen
Het heeft in 2018 geleid tot een iets breder aanbod van met name
sportactiviteiten door verenigingen. Dit aanbod moet de komende jaren
nog groter worden door de verenigingen er op te blijven attenderen dat er
subsidiemogelijkheden zijn.

Samen met inwoners van Harlingen evenementen organiseren
Er zijn diverse (extra) activiteiten gesubsidieerd in het kader van de Culturele
Hoofstad. Het betreft o.a. het Streetart festival en Under de Toer. Ook heeft de
gemeente financieel bijgedragen aan de Tall Ship races. Hiermee is Fryslân en
Harlingen als samenleving (mienskip) op
een positieve wijze voor het voetlicht gebracht.

Speerpunt 7

Speerpunt 6

Het stimuleren van gezond eten en meer bewegen

Inwoners activeren om meer te sporten en te bewegen

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

We gaan door met de campagnes Drink Wad Water’, ‘Wad Beweegt Jou’ en ‘Wad
eet jij Vandaag?
We hebben verschillende activiteiten georganiseerd op de basisscholen, het
voortgezet onderwijs en in de wijken. De thema’s water drinken, bewegen
en gezonde leefstijl komen hier altijd in terug. Voorbeelden hiervan zijn de
sportdagen, het Veggie Festival, de speeltuintoer en de introductie van het Nijntje
Beweegdiploma.

We stellen samen met de betrokken organisaties een uitvoeringsprogramma op
Er is voortdurend overleg geweest met alle betrokkenen om de speerpunten
in activiteiten om te zetten. Ook een inventarisatie van knelpunten in de
accommodaties maakt hier onderdeel vanuit. Een eerste aanzet voor invulling van
het naschools aanbod is gereed. Aan Zeerobben is tijdelijk een trapveldje in de
buurt in gebruik gegeven om vooreerst in het capaciteitstekort te voorzien.

We zoeken (nog) meer de samenwerking met sportverenigingen
We hebben de verenigingen gestimuleerd om samenwerking te zoeken met andere
verenigingen en scholen. Gezamenlijk wordt gekeken naar leuke activiteiten en
nieuwe initiatieven. De initiatieven komen steeds meer vanuit de verenigingen zelf
waarbij JOGG een steeds meer ondersteunende en een minder uitvoerende rol
heeft. De JOGG-aanpak wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid.

We vervangen het pupillen kunstgrasveld FC Harlingen
Het bestek is gereed. Afstemming met club over de aanleg: wanneer i.v.m.
bezettingsgraad wedstrijden en trainingen. Uitvoering zal plaatsvinden in het
voorjaar 2019 omdat dan de weersomstandigheden het meest geschikt zijn voor
de vervanging van het kunstgras.
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We gaan de ‘gezonde sportkantine’ ontwikkelen
Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal sportverenigingen om de gezonde
sportkantine onder de aandacht te brengen. Ook zijn we in gesprek met enkele
verenigingen en begeleiden hen in de te nemen stappen en de communicatie
hierover naar hun omgeving.
Verenigingen zijn op de hoogte van de Gezonde Kantine en weten dat JOGGHarlingen daarbij kan ondersteunen.

Trebolbuurt hebben we een initiatief gesteund om samen met de bewoners aan
de Tjerk Hiddes de Vriesstraat een nieuwe groeninrichting te creëren die als
ontmoetingsplek voor de buurt wordt gebruikt. In Wijnaldum is samen met het
dorp het terrein rondom de zonnetempel ingezaaid met een kruidenmengsel.
Bij de totstandkoming van het Culturele Centrum is de Hannematuin gerenoveerd
tot een prachtige tuin die geheel tot zijn recht komt bij de functie van de
gerenoveerde panden.
Het Harlinger Bos heeft een upgrade gehad. De doorstroming is geoptimaliseerd,
er is gebaggerd en er is een natuurvriendelijke oeverbescherming aangebracht.
Met de aanleg van de vissteiger is in december gestart en komende tijd werken we
verder aan de verbetering van dit recreatieve gebied.

We zetten in op ouderbetrokkenheid
Er is door JOGG-medewerkers een training gevolgd over hoe ouders kunnen
worden betrokken bij de JOGG-aanpak. Onder professionals is de behoefte
geïnventariseerd naar een stukje ondersteuning in ouderbetrokkenheid. Er zijn
voorbereidingen getroffen om hiervoor een training aan te bieden. Per activiteit
die we organiseren kijken we nu hoe we ouders erbij kunnen betrekken.

Speerpunt 8
Een verzorgde inrichting van de openbare ruimte

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Renovatie Harmenspark
Het openbaar groen in de gemeente Harlingen is over het algemeen goed verzorgd
en heeft gelukkig de droogte goed doorstaan. In januari 2018 zijn we gestart met
de renovatie van het Harmenspark. Door de samenhang van (groen)elementen is
het park, samen met het Stationsgebied, een visitekaartje voor de stad Harlingen
geworden. Door de toekenning van provinciale subsidie plaatsen we nog extra
elementen in het park, zoals sierlijke hekwerken bij de entrees en een bronzen
beeld.
Aanleg extra groen op diverse plaatsen in de stad
De extra groenaanleg rondom de N31 is in het eerste kwartaal door Ballast
Nedam uitgevoerd. Het groen moet nog aan de gemeente Harlingen worden
overgedragen. Samen met de vervanging van de walbeschoeiing langs het Noordijs
en Franekereind zijn de bomen vervangen met daarbij verbeterde groeiplaatsen.
In combinatie met de rioleringswerkzaamheden in de Gerben Oswaldstraat is
ook de groeninrichting aangepast in samenwerking met de bewoners. In de
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Algemene indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Laatst bekende
gegeven

Gemeente <
25.000 inw.

Niet sporters

%

CBS/RIVM 2016

52%

48,8%

Financiën
x € 1.000
Lasten
Baten
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

4.537

6.109

5.259

850

819

1.045

1.004

-41

-3.718

-5.064

-4.255

809
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“Van transitie naar transformatie. WMO-, Participatie-,Jeugd en psychosociale vragen
zijn meer en meer in samenhang opgepakt. Het integraal werken heeft zo stap voor stap
zijn beslag gekregen. Preventie, het voorkomen dat problemen groter worden, zichtbaar
en toegankelijk zijn voor inwoners en meedoen in de samenleving waren in 2018 de
speerpunten, waar de focus ook op gericht blijft.”

PROGRAMMA 7
SOCIAAL DOMEIN

Paul Schoute en Hein Kuiken, wethouders
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Speerpunten
1

Elke inwoner van de gemeente Harlingen neemt volwaardig deel aan de maatschappij.

2

Het bestrijden van armoede en het helpen van huishoudens met schulden.

3

Professionalisering van de gebiedsgerichte aanpak.

4

Verbinden van formele en informele hulp bij maatschappelijke vraagstukken.

5

Betere dienstverlening door (integrale) sociale en medische hulp aan cliënten.

6

Mantelzorgers ondersteunen en overbelasting bij mantelzorgers tegengaan.

7

Begeleiden uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.

8

Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning.

9

Onderdak bieden aan statushouders.

ontwikkeld. Verder is er een intergemeentelijke werkgroep
schulddienstverlening ingesteld. Daarnaast is het
vrijwilligerssteunpunt in het Vierkant versterkt met het project Amargi en
Pingloket, ook met de intentie om vroegtijdiger dreigende problematische
schuldensituaties te signaleren. Dit heeft geresulteerd in een meer integrale
aanpak van schulddienstverlening, waarbij bv een gezamenlijk spreekuur is met
de Kredietbank. Ook is hierdoor meer inzicht in de mate van effectiviteit van het
armoedebeleid (financieel vangnet).

Speerpunt 3
Professionalisering van gebiedsgerichte aanpak

Speerpunt 1

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Elke inwoner van de gemeente Harlingen neemt volwaardig deel aan de
maatschappij

Scholing en implementatie werkprocessen
De nieuwe werkprocessen zijn geïmplementeerd en de medewerkers van het
gebiedsteam hebben de training hiervoor gevolgd. Door de implementatie van de
werkprocessen wordt er uniform gewerkt in het gebiedsteam.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Ontwikkelen van algemene dagbestedingsvoorzieningen voor arbeidsmatige
activiteiten
Het vrijwilligerswerk is gefaciliteerd, waaronder een advies en informatiewinkel,
belastingzaken en andere zaken van administratieve aard. Er is ingezet op
algemene voorzieningen, waaronder uitbreiding van het aanbod van het
ouderencafé, project Zilveren Spijker en Nieuw Zuid (Gebouw C). Hierdoor is er een
toenemende belangstelling van burgers om zich in te zetten en mee te doen aan de
(lokale) samenleving (bijvoorbeeld Plan Zuid).

Actualiseren en implementeren van de meldcode en het beschrijven van de
taken van de aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is geactualiseerd en
het afwegingskader voor de gebiedsteammedewerkers is toegevoegd. De
medewerkers van het gebiedsteam hebben de training voor de nieuwe meldcode
gevolgd. Hierdoor kunnen de medewerkers van het gebiedsteam nieuwe meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toepassen.
Opstellen scholingsplan
Er is een scholingsplan opgesteld voor de gebiedsteammedewerkers en deze
hebben de trainingen gevolgd. De medewerkers van het gebiedsteam kunnen de
gevolgde trainingen toe passen in de praktijk. De jeugdmedewerkers voldoen aan
de eisen van de Jeugdwet (SKJ).

Speerpunt 2
Het bestrijden van armoede en het helpen huishoudens met schulden

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Vernieuwen van de monitor (gericht op effectmeting)
Er is een opzet gemaakt voor een nieuwe monitor voor het hele sociale domein.
Het Jeugdteam maakt hier onderdeel van uit.

Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het armoedebeleid (financieel
vangnet). Tevens is er een dienstregeling schulddienstverlening 2018-2022
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Doorlopende deskundigheidsbevordering door de inzet van de GZ-psycholoog in
het gebiedsteam
De GZ psycholoog is ingezet voor doorlopende deskundigheidsbevordering van
het gebiedsteam en bij het nemen van kernbeslissingen. Door inzet van de GZ
psycholoog voldoet het gebiedsteam aan de eisen van de inspectie en wordt de
kwaliteit van de inzet van het gebiedsteam naar een hoger niveau gebracht.

Intensiveren van de samenwerking tussen het gebiedsteam en de huisartsen
De samenwerkingsafspraken met de huisartsen zijn geactualiseerd en er zijn
samenwerkingsafspraken opgesteld met de verloskundigen met als doel om de
dienstverlening beter op elkaar aan te sluiten. Om de samenwerking met de
huisartsen en verloskundigen te bevorderen, heeft de gemeente Harlingen de
eerste stappen gezet om te gaan starten met Zorgdomein (een applicatie waarin
veilig en snel gecommuniceerd en doorverwezen kan worden).

Landelijke actieprogramma’s
Er is een start gemaakt met de deelname aan de landelijke actieprogramma’s
Zorg voor Jeugd (Foar Fryske Bern), Geweld hoort nergens thuis en
Scheiden zonder schade. Al deze programma’s moeten o.a. leiden tot meer
deskundigheidsbevordering bij de gebiedsteams.

Speerpunt 6
Mantelzorgers ondersteunen en overbelasting bij mantelzorgers tegengaan

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Speerpunt 4
Verbinden van formele en informele hulp bij maatschappelijke vraagstukken

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Regie voeren op de wijze waarop de Skule uitvoering geeft aan de
coördinerende taak
Er is structureel overleg geweest tussen het gebiedsteam en de stichting Skûle
Welzijn en vrijwilligersorganisaties, zoals IDO, Humanitas, Present, Seun en Steun
etc. In dit overleg zijn ook werkwijzen op elkaar afgestemd (wie doet wat).

Speerpunt 5
Betere dienstverlening door (integrale) sociale en medisch hulp aan cliënten

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Continueren van de GZ-psycholoog binnen het gebiedsteam.
De GZ psycholoog heeft laagdrempelige zorg, dichtbij huis kunnen bieden aan 18
jongeren via de huisartsen en 14 jongeren via het gebiedsteam. Deze jongeren
waren anders doorverwezen naar de (dure) tweedelijns zorgaanbieders. De inzet
van de GZ psycholoog is uitgebreid en wordt structureel ingezet.
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Inzetten op preventie van overbelasting, ondersteuning aan en waardering van
mantelzorgers
De mantelzorgers zijn ondersteund via het Steunpunt Mantelzorg en door uitvoering
van het mantelzorgbeleid van de gemeente Harlingen. Er is gebruik gemaakt van
een focus- en klankbordgroep om vorm en inhoud gegeven aan de uitvoering van
het beleid, zodat het aansluit bij de ervaringen en behoeftes van mantelzorgers.
Een onafhankelijke cliëntondersteuner is ingezet voor mantelzorgers die het lastig
vinden om met vertegenwoordigers van de gemeente het gesprek aan te gaan.
Naast het Alzheimercafé is er maandelijks een mantelzorgontmoeting georganiseerd,
waar de bezoekers tijdens informele bijeenkomsten informatie krijgen en ideeën en
ervaringen uitwisselen.Het mantelzorgfonds is gecontinueerd. Gebiedsteams en het
steunpunt mantelzorg kunnen op een snelle en eenvoudige manier middelen uit het
fonds inzetten ter ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers die (spoedig) extra
financiële steun nodig hebben. Om de mantelzorgers te ontlasten zijn ze uitgenodigd
voor bijvoorbeeld een respijtweekend. Het mantelzorgcompliment, in de vorm van
een geldbedrag, is door 145 mantelzorgers aangevraagd. Om de mantelzorger wat te
ontlasten is tevens gebruik gemaakt van dagbesteding bij bijvoorbeeld de Spiker.
Via de inzet van Mienmaatsje is tijdelijke ondersteuning geboden aan onder
andere mantelzorgers. Mienmaatsje is aanvullend op mantelzorgondersteuning
en regulier vrijwilligerswerk. In de week van de mantelzorg zijn diverse activiteiten
georganiseerd voor mantelzorgers, waarbij ook rekening gehouden is met de jonge
mantelzorger. Daarnaast is voor de jonge mantelzorger, in samenwerking met de
Jaarstukken
gemeente Waadhoeke,
een2018
fundag georganiseerd in de vorm van een barbecue.
gemeente Harlingen

Speerpunt 7
Begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt

Participatiewet is geïntensiveerd, waardoor eerder en sneller geanticipeerd kan
worden op ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Fryslân West. Tevens zijn er
stappen gezet om te komen tot een betere werkgeversdienstverlening.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Speerpunt 8

Pilot intensieve begeleiding van mensen met uitkering naar de arbeidsmarkt
Op het gebied van participatie zijn in 2018 veel zaken opgepakt.
Zo zijn via de intergemeentelijke sociale dienst (team werk en participatie) en
Pastiel (Fryslân West) mensen met een bijstandsuitkering begeleid bij het vinden
van betaald werk en is het re-integratieproject Harlingen Werkt, dat is gericht op
intensieve begeleiding, ingesteld.
Verder is er onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet en in het
bijzonder de positie van Empatec/Pastiel daarin.
In Fryslân West verband is een stuurgroep ingesteld met ondersteuning van een
ambtelijke regiegroep om de conclusie(s) en aanbeveling uit het IROKO rapport,
waarin wordt gerapporteerd over een onderzoek dat is gedaan naar de Wsw
bedrijven, uit te werken.
Er zijn diverse bijeenkomsten belegd om tot een gezamenlijke visie te komen en
uitgangspunten te formuleren voor de uitvoering van de Participatiewet. Dit is in
tweede instantie ook gedaan samen met de directie van Empatec/Pastiel.
Ook zijn er financiële rekenexercities van diverse uitvoeringsmodellen gemaakt,
met als doel inhoud aan financiële en organisatorische effecten te koppelen en
is er een strategisch werkagenda voor het regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt!
Een format marktbewerkingsplan voor de (sub)arbeidsmarktregio Fryslân West is
opgesteld.
Tot slot is er een contactpersoon (intermediair opdrachtgever-opdrachtnemer)
aangesteld en is er een Sociaal Return paragraaf ontwikkeld voor toevoeging aan
aanbestedingsproducten. Ondanks dat hiermee Social Return is geborgd in de
gemeentelijke organisatie en werkwijze, heeft dit in 2018 (helaas nog) niet geleid
tot concrete plaatsing (en).

Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Uitvoering geven aan participatieverklaringstraject
Er is uitvoering gegeven aan het participatieverklaringstraject voor statushouders.
Op deze manier heeft deze groep van 30 personen kennis gemaakt met de
Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.
Alle activiteiten ten behoeve van de vergroting van de maatschappelijke
participatie en arbeidsdeelname van de doelgroep zijn op een logische manier
vastgelegd in een gezamenlijk werkproces. We hebben de eerste stappen gezet om
in beeld te krijgen om welke groep statushouders het gaat, dit vormt de startgroep.
Dossieropbouw rondom arbeidsmarkt en onderwijs vluchtelingen
Er is een uitvoerings- en beleidsgroep opgericht met verschillende organisaties
voor de verdere verbetering van de effectiviteit en deze is verantwoordelijk voor de
juiste en effectieve facilitering van de uitvoering. Er is invulling gegeven aan extra
taalles/taalstages/oriëntatiestages. We volgen de voortgang van de uitvoering
en monitoring. Van de resultaten wordt een doelgroep registratie opgezet zodat
een sluitende aanpak kan worden gerealiseerd. Er is een digitaal klantprofiel met
gegevens aangemaakt. Hier wordt de werkervaring, gevolgde opleidingen, ambities
en het taalniveau van de vergunninghouders in bijgehouden.

Op een aantal gebieden zijn wel resultaten geboekt, te weten;
Ongeveer 60 personen zijn ingestroomd op de arbeidsmarkt en de samenwerking
tussen beleidsmakers (gemeenten) onderling en met uitvoeringsorganisatie
Empatec/Pastiel is verstevigd.
Het bestuurlijk overleg binnen de GR Dienst SoZaWe over specifiek de
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Speerpunt 9
Prestatieafspraken met woningcorporatie over aandeel in huisvesting
We hebben afspraken omtrent de huisvesting van statushouders opgenomen in
prestatieafspraken met de woningcorporatie en de huurdersvereniging. Er is een
verkenning opgestart ‘onzelfstandig huisvesten’ statushouders in samenwerking
met de woningcorporatie. Dit is een uitwerking van een maatregel uit het plan van
aanpak ‘huisvesting statushouders’, zodat ook alternatieve maatregelen ingezet
kunnen worden bij een intensievere taakstellingsopgave.

Onderdak bieden aan statushouders

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Woningen bestemmen en inrichten voor statushouders
Er zijn voldoende woningen bestemd en ingericht voor statushouders, hiermee is
onze wettelijke taakstelling om woonruimte te regelen voor statushouders behaald.

Algemene indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Laatst
bekende
gegeven

Gemeente <
25.000 inw.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar

LISA 2017

567,3

539,8

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut 2015

1,6%

0,83%

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut 2015

6,21%

3,48%

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte
van de (powtentiële) beroepsbevolking

CBS 2017

63,4%

67.6%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut 2015

2,38%

0,98%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

CBS 2018
(eerste halfjaar)

49,9

21,3

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

CBS 2018
(eerste halfjaar)

48,9

18,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS 2018
(eerste halfjaar)

6,2%

8,3%

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS 2018
(eerste halfjaar)

1,3%

0,9%

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS 2017

0,5%

0,5%

Cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners

CBS 2018
(eerste halfjaar)
Jaarstukken
2018

71

48
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gemeente Harlingen

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

23.319

23.641

23.698

-57

Baten

8.019

7.847

8.117

270

-15.300

-15.794

-15.581

213

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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“De gemeente Harlingen heeft vorig jaar, samen met behulp van stichting Hartveilig Fryslan
en de EHBO vereniging Harlingen stevig ingezet op de hartveiligheid binnen de gemeente.
Het aantal 24 uur beschikbare AED’s is meer dan verdubbeld en er is al bijna een 100%
dekking bereikt. Ook de gemeentelijke gebouwen zijn in het bezit van een AED en deze zijn
naar buiten geplaatst. Daarnaast hebben een aanzienlijk aantal burgers zich opgegeven
voor de (gratis) reanimatiecursus te volgen en hebben zich aangemeld bij Hartslagnu.
Hierdoor is de hartveiligheid binnen de gemeente aanzienlijk vergroot.”
Hein Kuiken, wethouder

“In het jaar 2018 hebben we op het gebied van duurzaamheid veel bereikt. De
gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen, we hebben opdracht gegeven
om in Streekagenda-verband aan de slag te gaan met “de wijk van de toekomst”, met
energieprestatieadviezen voor de gemeentelijke gebouwen en met het begeleiden we
het MKB in verduurzaming. In de binnenstad zijn overal ondergrondse afvalcontainers
geplaatst. Tevens zijn we Fairtrade gemeente geworden”

PROGRAMMA 8
VOLKSGEZONDHEID
EN MILIEU

Harry Boon, wethouder
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Speerpunten
1

Een goed evenwicht tussen ecologie en economie door het toepassen principes
duurzaamheid.

2

Een beter en zuiniger waterbeheer.

3

Een doelmatige, milieuhygiënische, economische en duurzaam verantwoorde
afvalinzameling.

4

Een betrouwbare, veilig functionerende Reststoffenenergiecentrale (REC).

5

Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van de FUMO.

6

De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven.

Fairtrade
We hebben de titel Fairtrade-gemeente behaald. Een werkgroep heeft zich hier
met ondersteuning van de gemeente voor ingezet. Naast dat de gemeente zelf nu
diverse Fairtrade-producten gebruikt, hebben zij er met name voor gezorgd dat
diverse bedrijven nu zoveel Fairtrade-producten verkopen en/of gebruiken dat we
voldoen aan de criteria voor Fairtrade-gemeente.
Duurzame gebiedsontwikkeling
Vanuit de streekagenda Noard West Fryslân hebben we een drietal projecten op
het gebied van duurzaamheid uitgewerkt en opdracht verstrekt tot de uitvoering
van deze projecten.
Zo hebben we ook opdracht verstrekt om bij twee wijken in onze gemeente met
een pilottraject “wijk van de toekomst” te starten. In deze pilot gaan de gemeente
in samenwerking met de inwoners en andere partners (zoals de Bouwvereniging)
een start maken met het aardgasloos maken van de betreffende wijken en dorpen.
Tegelijkertijd willen we binnen dit project gezamenlijk werken aan een Routekaart
per gemeente voor het aardgasvrij maken van de regio Noardwest Fryslân, met
een fasering welke wijken wanneer aangepakt worden en met een inzicht in de
alternatieve warmtevoorziening op wijkniveau.

Speerpunt 1
Een goed evenwicht tussen ecologie en economie door het toepassen principes
duurzaamheid

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Duurzame maatregelen eigen gebouwen
Vanuit de streekagenda Noard West Fryslân hebben we een drietal projecten op
het gebied van duurzaamheid uitgewerkt en opdracht verstrekt tot de uitvoering
van deze projecten.
Zo hebben we ook opdracht verstrekt om bij diverse gemeentelijke gebouwen
een energieprestatieadvies te laten opstellen waarin wordt aangegeven op welke
manier de opgegeven gebouwen energie- en CO2-neutraal gemaakt kunnen
worden. (Het stadhuis, de Groenlandsvaarder, ’t Vierkant, de waddenhal en
Gebouw C).

Verduurzamen MKB-bedrijven
Vanuit de streekagenda Noard West Fryslân hebben we een drietal projecten op
het gebied van duurzaamheid uitgewerkt en opdracht verstrekt tot de uitvoering
van deze projecten.
Zo hebben we ook opdracht verstrekt om MKB bedrijven individueel te begeleiden
door ervaren (gecertificeerde) adviseurs. De adviseur stelt een energieplan op
maat op en helpt om geschikte partijen te zoeken voor de uitvoering van het plan.

Zonnepanelen op de daken van eigen gebouwen
In 2018 hebben we zonnepanelen op het dak van ‘t Vierkant, de Waddenhal en
de gemeentewerf (Westerzeedijk) geplaatst. De Waddenhal en de gemeentewerf
wekken potentieel meer energie op dan dat de gebouwen gebruiken.
Hiermee wordt het stroomverbruik van de Groenlandsvaarder en het stadhuis
gecompenseerd.

Verduurzaming sportlocaties
In 2018 hebben we gekeken hoe we kunnen helpen om sportaccommodaties te
kunnen verduurzamen. Uitvoering gaat in 2019 plaatsvinden.
Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd en wordt in 2019 door het college
vastgesteld.
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Speerpunt 2

Afronden en evalueren “proef van Tilburg”
De proef Tilburg is een samenwerkingsproject van de gemeente Harlingen, Omrin
en de Universiteit van Tilburg. Het doel van de proef is om met behulp van een
innovatieve afval-app een betere scheiding van afval te realiseren. De “proef van
Tilburg” is nog niet gestart. Door de invoering van de AVG hebben we eerst allerlei
privacy-maatregelen moeten onderzoeken.

Een beter en zuiniger waterbeheer

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Meer samenwerken in de waterketen
Gezamenlijk met de overige Friese gemeenten heeft gemeente Harlingen een
stresstest uit laten voeren op gebied van wateroverlast en hitte.
Daarnaast zijn alle actuele thema’s op het gebied van water structureel behandeld
binnen de ambtelijke en bestuurlijke overleggen en zijn er aanjagers aangewezen
om de diverse speerpunten uit het uitvoeringsprogramma van het Fries
Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020 op te pakken.

Speerpunt 4
Een betrouwbare, veilig functionerende Reststoffenenergiecentrale

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Evalueren luchtkwaliteitsonderzoek
In 2018 is het luchtkwaliteitsonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek zijn
geen verontrustende resultaten gekomen. Over de uitkomsten is uitvoerig
gecommuniceerd.

Uitvoering geven aan het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
Uitgezonderd de rioolreconstructie Kanaalweg (uitvoering 2019) zijn alle
werkzaamheden uit het uitvoeringsplan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2018 uitgevoerd. Zo is er onder andere een nieuw gescheiden rioolstelsel
aangelegd in de Hendstehof en Gerben Oswaldstraat en is ook de riolering nabij de
Westerzeedijk en in het terrein van de gemeentewerf vervangen.

Doeltreffendheid getroffen maatregelen
In 2018 heeft Omrin het in het fase 2 opgestelde maatregelenpakket doorgevoerd
ter verbeteringen van de installatie. Een van de belangrijkste aspecten is dat er niet
meer gebypassed wordt. De doeltreffendheid van de maatregelen hebben we nog
niet duidelijk kunnen maken omdat in 2018 zich weer diverse storingen hebben
voorgedaan waarbij de burger overlast ervaren heeft.

Speerpunt 3
Een doelmatige, milieu hygiënische, economische en duurzaam verantwoorde
afvalinzameling

Speerpunt 5
Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van de FUMO
Ondergrondse verzamelcontainers
In 2018 hebben we de binnenstad voorzien van ondergrondse containers, zowel
voor restafval als voor GFT. De minicontainers zijn uit het straatbeeld verdwenen.

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Inzetten hulpmiddelen om betere scheiding GFT te bevorderen
In 2018 hebben we op diverse locaties bladkorven neergezet en hebben we
biobakjes uitgedeeld. De inzamelfrequenties van de GFT-container in de winter was
verlaagd naar eens in de twee weken.
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Bijdrage ontwikkelingsagenda
Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben we deelgenomen aan programmateams
resp. stuurgroepen die zijn opgezet ten behoeve van de complexe veranderopgave
bij de FUMO. Belangrijke bijdragen die we hierbij geleverd hebben is de invoering
van het Besluit VTH (waardoor gemeenten beduidend meer taken aan de FUMO
Jaarstukken
moeten overdragen)
en het2018
Fryslân brede uitvoeringsprogramma voor 2019.
gemeente Harlingen

Speerpunt 6

worden en hebben de (gratis) reanimatietraining gevolgd. Tevens is het is het
aantal AED’s flink uitgebreid.

De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven
Verbetering voedingsgewoonten
Voedingsgewoonten zijn t.o.v. 2015 verbeterd: zo wordt er meer water gedronken
(was 41% nu 55%), minder suikerhoudende dranken genuttigd (was 74% nu 58%) en
meer fruit (was 63% nu 73%) en meer groente (was 36% nu 48%) gegeten. Daarnaast
ontbijten er meer kinderen 5 of meer dagen per week (was 96% nu 99%)

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?
Voortzetten van de JOGG-aanpak om overgewicht en obesitas onder jongeren te
voorkomen
De JOGG-aanpak ,om overgewicht en obesitas onder jongeren te voorkomen, is
voortgezet.

Voortzetten pilot Supranet (suicide preventie)
Het onderwerp suïcide is op de agenda gezet en jongeren worden actief
voorgelicht over waar zij terecht kunnen bij vragen, ondersteuning of hulp. Vanuit
de pilot Supranet is een theatervoorstelling ontwikkeld voor leerlingen, ouders en
docenten van de RSG en de Maritieme Academie over Suïcide. Op de Maritieme
Academie is inmiddels een try-out geweest.

Ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak
Er is een start gemaakt met de uitwerking van de wijkgerichte aanpak (buurtseun)
voor Plan Zuid. Er zijn twee mensen aangesteld als Buurtseun (vrijwillige functie).
Deze mensen gaan in 2019 starten.
Active voorlichting onder jongeren en ouders over alcohol, drugs, sociale media,
pesten, veilig vrijen, mishandeling etc. Jongeren en ouders zijn actief voorgelicht
over alcohol, drugs, sociale media, etc. Vanuit de Nuchtere Fries is een flyer
ontwikkeld over alcoholgebruik wat gebruikt kan worden op ouderavonden.
Uitvoeren nieuwe nota Harlingen gezond
Er wordt uitvoering gegeven aan de Nota Harlingen Gezond. De onderstaande
activiteiten gaan hier dieper op in.
Voorlichtingsactiviteiten Het gebiedsteam organiseert allerlei activiteiten gericht
op gezondheid (welzijn) zoals in de week van de opvoeding en de week van de
kindermishandeling, maar ook wandel en beweegtrajecten. Daarnaast organiseren
zij ook bijeenkomsten op het gebied van bewust omgaan met geldzaken.
Hartveilige gemeente
De gemeente Harlingen wil de kans op overleven na een hartstilstand vergoten.
Om dit te bereiken is een oproep gedaan onder inwoners van Harlingen om
de reanimatietraining te volgen en burgerhulpverlener te worden. Dit heeft
geresulteerd in een bijna 100% dekking in het aantal burgerhulpverleners. Het
aantal burgerhulpverleners is van 230 naar 257 gestegen. Daarnaast hebben 181
mensen gereageerd op de oproep van de gemeente om burgerhulpverlener te
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Algemene indicatoren
Indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner
%

Bron

Laatst bekende
gegeven

Gemeente <
25.000 inw.

CBS 2017

221

137

RWS 2017

133,6%

n.b%

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

3.689

3.852

3.775

78

Baten

3.472

3.473

3.403

-71

-217

-379

-372

7

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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PROGRAMMA 9
VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING
EN STEDELIJKE
VERNIEUWING

“Een goede ruimtelijke invulling vraagt vaak jaren van voorbereiding. In 2018 zijn veel
stappen gezet samen met ontwikkelaars en de Bouwvereniging bij de planvorming van
woningbouwprojecten, waarmee er een ruimere variatie aan woningen ontstaat. Hoewel er
niet altijd direct resultaat zichtbaar is in de vorm van de bouw van woningen in 2018, zijn
dit belangrijke stappen in het proces! Zo verrijzen door planvorming in de afgelopen jaren,
in de komende jaren 70 sociale huurwoningen van de Bouwvereniging op het braakliggende
Dukdalfterrein en 29 koopwoningen. Ook in de Oosterparkwijk heeft de Bouwvereniging
een deel van haar sociale huurwoningen vernieuwd. De komende jaren blijven we vraag en
aanbod van woningen op elkaar afstemmen zodat we een aantrekkelijke gemeente blijven
voor onze inwoners, potentiele inwoners en ondernemers.”
Hein Kuiken, wethouder
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Speerpunten
1

Van een goede ruimtelijke ordening naar ruimte voor ontwikkeling en waarborgen
voor kwaliteit.

2

Een evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en flexibiliteit in het woningbestand.

3

Leegstand en verpaupering tegengaan.

4

We willen samen met de inwoners de leefbaarheid van dorpen en wijken verbeteren.

Uitwerkingsplan Dukdalfterrein
Met het onherroepelijk worden van het uitwerkingsplan Dukdalfterrein en het
verlenen van de omgevingsvergunning is de basis gelegd voor de realisatie van 70
sociale huurappartementen in het gebied begrensd door de Steenhouwerstraat,
Zuiderhaven, Werfpad en Spoorstraat. In de toekomst worden ook 29
koopwoningen gerealiseerd, waarmee in totaal 99 woningen op het Dukdalfterrein
worden gebouw.

Speerpunt 2

Speerpunt 1

Een evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en flexibiliteit in het
woningbestand

Van een goede ruimtelijke ordening naar ruimte voor ontwikkeling en waarborgen
voor kwaliteit

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Opstellen nieuwe woonvisie
Hiervoor is een adviesbureau aangesteld en zijn stakeholders bevraagd. Twee
thema’s zijn verder uitgediept en er is een eerste aanzet gemaakt voor een nieuwe
woonvisie.

Afronding lopende bestemmingsplanprocedures
In het jaar 2018 is aan diverse bestemmingsplannen gewerkt. Het
paraplubestemmingsplan Harlingen en de beheersverordeningen, waarmee
op het gebied van parkeernormen en parkeerstallingen de regelgeving in de
geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt aangepast, zijn
vastgesteld. Verder is het bestemmingsplan Harlingen – Freyhof ter inzage gelegd.
Het uitwerkingsplan voor het Dukdalfterrein is vastgesteld en onherroepelijk
geworden. Verder zijn diverse initiatiefnemers begeleid bij nieuwe ontwikkelingen.

Prestatieafspraken met de bouwvereniging
Ook in 2018 zijn er prestatieafspraken gemaakt met de Bouwvereniging,
de Huurdersvereniging Harlingen en met Woonzorg Nederland op het
gebied van onder andere betaalbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouw en
herstructureringsprojecten en leefbaarheid.
Planvorming Steenhouwersstraat
De planvorming voor de Steenhouwersstraat is afgerond. Hier zullen 10 sociale
huurwoningen gerealiseerd worden. Hiermee neemt na realisatie het aantal
sociale huurwoningen toe en neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning af.
Zo ontstaat er een beter evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt.

Voorbereidingen treffen invoering Omgevingswet
In het kader van de Omgevingswet is tot slot gestart met het opstellen van een
plan van aanpak voor de Omgevingsvisie.
Bestemmingsplan Harlingen-Freyhof
Met het bestemmingsplan Harlingen - Freyhof wordt de bouw van 18 nieuwe
woningen in Plan Zuid mogelijk gemaakt. Het paraplubestemmingsplan geeft
een gemeentebrede regeling voor het beperken van het bedrijfsmatig stallen van
auto’s.

Stimuleren nieuwe woonvormen
In de prestatieafspraken 2018 zijn afspraken gemaakt over een woon-zorg
combinatie. Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt gekeken naar het realiseren
van levensloopbestendige woningen. Flexibel wonen is nog niet mogelijk gebleken.
Er zijn wel in 2018 diverse gesprekken gevoerd over tiny houses met o.a. de
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Speerpunt 4

initiatiefgroep. Maar het vinden van een geschikte locatie voor deze tijdelijke
bewoning is complex.

Speerpunt 3

We willen samen met de inwoners de leefbaarheid van dorpen en wijken
verbeteren

Leegstand en verpaupering tegengaan

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Wat hebben we in 2018 gedaan en wat hebben we bereikt?

Prestatieafspraken met Bouwvereniging en Woonzorg Nederland over
leefbaarheid
In de prestatieafspraken 2018 zijn met de Bouwvereniging en met Woonzorg
Nederland afspraken gemaakt over de leefbaarheid. Woonzorg Nederland
faciliteert en stimuleert dat er door de bewoners activiteiten georganiseerd
worden. De Bouwvereniging draagt bij aan de leefbaarheid in de wijken waar
ze huurwoningen heeft door investeringen in woonomgeving, uitgaven voor
personeel en financiering van het wijkservicebureau. Daarnaast heeft zij een
jaarlijks extra budget van € 80.000,- voor initiatieven vanuit de wijken waarin de
Bouwvereniging huurwoningen heeft (het BetereBuurtFonds). Aanvragen voor
het BetereBuurtFonds kunnen via de website van de Bouwvereniging ingediend
worden. De Bouwvereniging doet een financiële bijdrage aan Nieuw Zuid in 2018,
2019 en 2020. De wijk Plan Zuid heeft bij de Bouwvereniging een hoge prioriteit en
Nieuw Zuid kan in potentie veel betekenen voor de wijk en haar bewoners.

Verlenen van leegstandswetvergunningen
Er zijn het afgelopen jaar geen leegstandswetvergunningen afgegeven. Dit is
mogelijk te verklaren doordat het economisch gezien in Nederland en ook in
onze gemeente beter gaat. Hierdoor is er een toenemende activiteit op de
woningmarkt. Woningen worden opgeknapt, er worden weer woningen verkocht.
Dit kan een reden zijn waarom mensen hun te koop staande woning niet meer
via een leegstandswetvergunning verhuren. Op het braakliggende terrein Dukdalf
worden zowel sociale huurwoningen (70 appartementen) als koopwoningen
(29 grondgebonden woningen en appartementen) gerealiseerd. In 2018 is het
terrein bouwrijp gemaakt en is de omgevingsvergunning voor de bouw van de 70
huurappartementen verleend. Eind 2018 zijn de bouwwerkzaamheden gestart.

Opstellen dorpsvisie
Op verzoek van de dorpen Midlum en Wijnaldum is met beide voorzitters van
dorpsbelangen overleg gevoerd over het opstellen van een nieuwe dorpsvisie,
waarbij afgesproken is dat beide dorpsbelangen daarin zelf het initiatief nemen.
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Algemene Indicatoren
Indicator

Eenheid

Bron

Laatst bekende
gegeven

Gemeente,
25.000 inw.

Gemiddelde WOZ waarde

1000 euro

CBS 2018

156

268

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen
2016

1,3

7.8

Demografische druk*

%

CBS 2018

85,8%

78,5%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis
houdens

In Euro’s

COELO 2019

565

708

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis
houdens

In Euro’s

COELO 2019

628

784

* De som van het aantal personen van 0 tot 20 en van 65 en ouder ten opzicht van het aantal
personen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar.

Financiën
x € 1.000

begroting voor wijz.

begroting na wijz.

rekening 2018

Saldo

Lasten

705

2.364

666

1.698

Baten

180

285

428

143

-525

-2.079

-238

1.841

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
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A. LOKALE HEFFINGEN
Toeristenbelasting
O.a. de lasten die verband houden met deelname aan de VVV Fryslân structuur,
Marrekrite en wintersfeerverlichting van historische schepen worden gedekt uit
de toeristenbelasting. Het tarief blijft tot en met 2019 € 1,05 per persoon per
overnachting.

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten
van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen
horen zijn de onroerende zaakbelastingen de belangrijkste. De opbrengst van
de hondenbelasting en de toeristenbelastingen gaat ook naar de algemene
dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn er nog heffingen die niet tot de algemene
dekkingsmiddelen horen. Dit zijn onder andere de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing.
Bij de vaststelling van de begroting 2018 is uitgegaan van een verhoging van de
tarieven met het geschatte inflatiepercentage van 1,5%.

Kostendekkendheid leges en heffingen
Op grond van artikel 10 van het BBV moet inzichtelijk worden gemaakt hoe bij de
berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn,
de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden.

Onroerende zaakbelastingen
De WOZ waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, te weten de
onroerende zaakbelastingen, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting,
de erfbelasting en de watersysteemheffing gebouwd. De onroerende zaakbelasting
wordt berekend door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met een percentage
van de WOZ waarde.
In 2018 is uitsluitend het eigenarentarief woningen verhoogd met het geschatte
inflatiepercentage van 1,5%.

Leges
De tarieventabel bij de legesverordening kent 3 titels, te weten:
Titel 1. Algemene dienstverlening
Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
De afzonderlijke als ook de integrale kostendekkendheid van deze onderdelen zijn
als volgt:
Omschrijving

Afvalstoffenheffing
Bij de opbrengst van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van volledige
kostendekking (100%) voor het inzamelen en verwerken van GFT en huishoudelijk
afval.
Het tarief voor afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden is in 2018 gestegen
met € 0,36 en het tarief voor een meerpersoonshuishouden is gestegen met €
2,04. De tarieven voor een extra grijze of groene container zijn verhoogd met 1,5%
inflatie.

Taakveld

Overhead

Totale
kosten

Totale
opbrengsten

Kostendekking

Titel 1

198.214

117.008

315.222

257.321

81,63%

Titel 2

188.991

198.727

387.718

380.772

98,21%

Titel 3

9.769

11.797

21.566

3.493

16,20%

396.974

327.532

724.506

641.586

88,55%

Totale
tarieventabel

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bij de jaarrekening als bijlage ter inzage
liggende rapport “Onderzoek kostendekkendheid leges”.

Rioolheffing
Bij de opbrengst van de rioolheffing is van de maximaal toegestane kostendekking
van 100% uitgegaan. Voor niet-woningen met een oppervlakte tussen de 25m² en
60m² is een lager tarief van toepassing (in 2018 € 90,66). Voor de overige objecten
was het tarief per aansluiting € 181,32. De tarieven voor de gebruikersheffing zijn
met het geschatte inflatiepercentage van 1,5% verhoogd.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen ten hoogste kostendekkend zijn.
Met de vaststelling van de Kadernota 2017 is besloten een korting te verlenen op
de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. De hieruit voortvloeiende derving
aan inkomsten wordt gedekt uit de voorziening.
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Omschrijving

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Lasten taakvelden

1.446.000

1.091.000

Soort heffing

Baten taakvelden

244.000

0

Onroerende zaakbelastingen

Kwijtscheldingen

91.000

0

Storting in voorziening (winst)

0

64.000

Woningen

Netto lasten taakvelden

1.293.000

1.155.000

eigenarentarief

Overhead

53.000

198.000

Niet woningen

(Compensabele) BTW

300.000

216.000

Totale lasten

1.646.000

1.569.000

Opbrengst heffing

1.493.000

1.536.000

Bijdrage van voorziening (dekking tariefkortingen)

37.000

33.000

Totale baten

1.530.000

Dekkingspercentage

93%

Overzicht tarieven op hoofdlijnen
2017

2018

0,1351 %

0,1330 %

eigenarentarief

0,3003 %

0,3020 %

gebruikerstarief

0,2344 %

0,2272 %

voor eenpersoonshuishoudens

€ 167,76

€ 168,12

1.569.000

voor meerpersoonshuishoudens

€ 220,92

€ 222,96

100%

voor extra containergebruik (grijs)

€ 143,76

€ 145,92

€ 26,40

€ 26,76

voor eigenaren niet-woning 25m²-60m²

€ 92,92

€ 90,66

voor eigenaren alle overige objecten

€ 185,84

€ 181,32

€ 31,08

€ 31,56

voor de eerste hond

€ 73,92

€ 60,00

voor de tweede hond

€ 90,72

€ 73,68

€ 112,08

€ 91,08

Toe te rekenen kosten:

Afvalstoffenheffing

voor extra containergebruik (groen)

Met de vaststelling van de begroting 2019 is besloten de afvalstoffenheffing in 3
jaar (in 2021) weer volledig kostendekkend te maken.

Rioolheffing

Automatische incasso
De gemeentelijke aanslag kan via automatische incasso worden betaald in 8
termijnen. In 2018 maakten circa 5.724 belastingplichtigen er gebruik van.
Dit komt neer op 68% van het totaal aantal belastingplichtigen.

voor gebruikers per volle 150 m³ boven 250m³
Hondenbelasting

voor elke meerdere hond
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Lastendruk
Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden (COELO) een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de lokale
lasten. Uit de rapportage over 2018 blijkt dat de omvang van de gemeentelijke
heffingen in Friesland tot de laagste van Nederland behoort. Bij het onderzoek
zijn betrokken de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemiddelde
woonlasten in Friesland bedragen voor een eenpersoonshuishouden € 613 en
voor een meerpersoonshuishouden € 711. De woonlasten in Harlingen bedragen
€ 557 en € 612 waarmee respectievelijk een 4e en een 1e plaats wordt ingenomen
van de 20 Friese gemeenten. Dit betekent dat Harlingen tot de goedkoopste
gemeenten van Friesland behoort.

Kwijtscheldingsbeleid
Er is kwijtschelding mogelijk voor de aanslag afvalstoffenheffing, ozb eigenaar
woning en de aanslag rioolheffing woning. Het beleid van de gemeente
is er op gericht om voor de betreffende belastingsoorten de wettelijke
kwijtscheldingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten.
In onderstaande tabel staan een aantal gegevens met betrekking tot de
kwijtschelding weergegeven.
Omschrijving

Rek. 2017

Begr. 2018

Rek. 2018

479

500

420

0

15

5

Aantal verzoeken dat is afgewezen

135

150

95

Totaal aantal verzoeken

614

665

520

Aantal verzoeken volledige kwijtschelding
Aantal verzoeken gedeeltelijke kwijtschelding
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Risicomanagement

B. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
Algemeen

Beheersmaatregelen

De gemeente wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele
restrisico’s a. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in eventuele
grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen en de beschikbare
weerstandscapaciteit om deze risico’s op te vangen.

Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van
activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen
om de onderkende risico’s te ondervangen dan wel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.

Cyclische aanpak
Risicomanagement is een systematisch en regelmatig terugkerend proces om
risico’s te identificeren, te analyseren en te beoordelen en op basis hiervan
maatregelen te nemen en te evalueren. Het is een in hoge mate gestandaardiseerd
proces dat de volgende stappen kent:

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording komt in deze paragraaf de
volgende informatie aan de orde:
Het beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s
Inventarisatie van de risico’s
Inventarisatie van de weerstandcapaciteit
Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen.

Fase
Stap 1:
Identificeren

Activiteiten
In deze fase worden alle potentiële risico’s geïnventariseerd. Van
belang is een brede en gestructureerde benadering waarmee zoveel mogelijk risico’s in beeld kunnen worden gebracht. Het volledig en eenduidig in kaart brengen van de betrokken risico’s is van
groot belang voor de verdere fasen.
Stap 2:
Na het in kaart brengen van de risico’s kunnen deze geanalyseerd
Analyseren
worden. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat
en beoorde- een gebeurtenis optreedt, waarbij tevens wordt aangegeven wat
len
de gevolgen van het optreden van het risico kunnen zijn. In deze
processtap worden de risico’s gekwantificeerd. De basis voor de
risicoweging of kwantificering is de “kans maal gevolg” methodiek. Deze systematiek wordt bij hoofdstuk 3 nader toegelicht.
Stap 3:
Wanneer risico’s worden onderkend, zijn een aantal oplossingen
Maatregelen mogelijk. Voor elk risico moet een keuze gemaakt worden uit de
nemen
volgende vier maatregelen: vermijden, verminderen, overdragen
of accepteren.
Stap 4:
Het doel van continue monitoring is om tijdig (wijzigingen in) risico’s te signaleren, adequate maatregelen te kunnen treffen en
Bewaken /
waar nodig bij te sturen. Hoe eerder een (wijziging in een) risico
monitoren
wordt gesignaleerd, hoe beter de gevolgen te beheersen zijn. Er
wordt zo veel mogelijk aangesloten op de bestaande planning &
control cyclus.

Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s
Het beleid is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015
welke in de raadsvergadering van 1 juli 2015 is vastgesteld.

Begrippen
In deze paragraaf zijn de volgende begrippen gedefinieerd:
Begrip
Weerstandscapaciteit
Risico’s

Weerstandsvermogen

Toelichting
Dit is het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote,
onvoorziene en (mogelijk) substantiële kosten te dekken.
Risico’s zijn al die gebeurtenissen die het realiseren van organisatie-doelstellingen in de weg staan. De risico’s die relevant zijn
voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een
andere manier zijn te ondervangen en die een financieel nadelig
gevolg kunnen hebben.
Dit is de mate waarin onverwachte financiële tegenvallers kunnen
worden opgevangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de
relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door
de benodigde weerstandscapaciteit.
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Inventarisatie van de risico’s

risico-inventarisaties (van begroting en jaarrekening) wordt opgenomen.
Voor het inschatten van de kans wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

Hieronder worden de risico’s genoemd en toegelicht die tot het moment van
aanbieden van de begroting bekend zijn.

Aantal keren dat een risico zich naar verwachting voordoet
Om de risico’s te kwantificeren wordt de “kans maal gevolg” methodiek toegepast.
Het gevolg is de schade als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Voor het gevolg
wordt een niet begroot geldbedrag genoemd en onderbouwd. De kans is de
waarschijnlijkheid, uitgedrukt in een percentage, dat het risico zich daadwerkelijk
voor kan doen.
De kans vermenigvuldigd met het gevolg geeft het risicobedrag weer dat in de
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Kans

< 1 x per 10 jaar

10%

1 x per 5 – 10 jaar
1 x per 2 – 5 jaar
1 x per 1 – 2 jaar
1 x per jaar of >

30%
50%
70%
90%

nr

Risico

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

1 Wachtgeld wethouders

Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Op het moment van
beëindiging wordt dit recht berekend en wordt ten
laste van het rekeningresultaat een dotatie aan de
voorziening gedaan. Risico betreft het ontoereikend
zijn van het rekeningsaldo om deze dotatie te kunnen
doen.

Jaarlijkse actualisatie wachtgeld-verplichting.
Een eerste inschatting voor de huidige wethouders is 180.000 euro per jaar.
Dit bedrag wordt als financieel effect meegenomen voor een juiste weergave van het
weerstandsvermogen.

50%

720.000

365.000

2 Pensioenen wethouders

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wethouders pensioenen. Jaarlijks wordt
aan de hand van een actuariële berekening de toekomstige pensioenverplichting berekend. Op basis
hiervan wordt de dotatie aan de voorziening bepaald.
De dotatie wordt ten laste van het rekeningresultaat
gebracht. Risico betreft het ontoereikend zijn van het
rekening-saldo om deze dotatie te kunnen doen.

Jaarlijkse actualisatie van pensioen-verplichting.
Eerste inschatting dotatie voorziening is
120.000 euro per jaar.
Dit bedrag wordt als financieel effect meegenomen voor een juiste weergave van het
weerstandsvermogen.

50%

480.000

240.000

3 Te weinig invloed als kleine
gemeente op begroting en
plannen van gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen

Doordat Harlingen slechts een beperkt stemrecht
heeft, heeft zij weinig tot geen invloed op majeure
ontwikkelingen. Hierbij is het van belang dat Harlingen zich sterk profileert in de verschillende Algemene
en Dagelijkse Besturen (AB en DB).

Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Indien mogelijk / noodzakelijk, gezamenlijk optreden
met andere Friese gemeenten.

30%

1.000.000

300.000

4 Rampen

Risico dat op grondgebied van Harlingen zich een
ramp voordoet.

Verzekeringen en adequate crisisbeheersing
organisatie, waardoor gevolgen beperkt
kunnen worden.

20%

1.000.000

200.000

5 Grondexploitatie

Het grootste gedeelte van de grondexploitaties zijn
afgesloten. Of de verwacht verliezen zijn voorzien. Er
is nog sprake van één grondexploitatie binnen de gemeente. Deze grondexploitatie is in handen van een
derde partij. Indien zich de situatie voordoet dat deze
partij niet meer in staat is de gronden te exploiteren
dan zal de gemeente de exploitatie overnemen. Het
risico bestaat dat de gemeente wordt geconfronteerd
met een verliesgevende exploitatie.

Jaarlijks wordt de grondexploitatie herrekend. Uit deze exploitatie blijkt wat de
status is als de gemeente zelf de grond zou
exploiteren. Voorlopig is er geen reden tot
afboeken.

20%

1.000.000

200.000
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Geldgevolg

Fin effect
structureel

Fin effect
incidenteel

6 Planschade

Vooraf zal op basis van inschatting moeten worden
bezien wat de mogelijke planschade zou kunnen zijn.
Deze schade dient dan verdisconteerd te worden in
bv. de aankoop van de grond. Planschade blijft daardoor een financiële risicofactor.

7 Bodemverontreiniging

8 Open-einde regelingen

9 Geldleningen

10 Garantstellingen

25%

100.000

25.000

Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart
moeten up-to-date zijn
kans op bodemverontreiniging. In het buitengebied
wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort. De kosten komen dan voor rekening van de
gemeente.

10%

100.000

10.000

Mede door economische crisis neemt het aantal Adequate monitoring ontwikkeling aanaanvragen in het sociaal domein toe.
vragen.
Bezien of SZW de regeling ten aanzien
van het eigen risico niet gaat wijzigen.
Eventuele aanspraak bij WWB op aanvullende uitkering
Aan enkele verenigingen zijn geldleningen verMonitoring van financiële ontwikkelinstrekt.
gen aan de hand van jaarrekening en
Het risico is dat verenigingen niet aan hun beta- begroting.
lingsverplichtingen kunnen voldoen.

90%

180.000

10%

400.000

40.000

10%

1.000.000

100.000

De gemeente staat ultimo 2014 garant voor € 43
miljoen aan leningen. Het risico bestaat dat de gemeente alsnog de garantie moet betalen omdat de
lenende partij niet kan voldoen aan de verplichtingen
richting de geldverstrekker.

Voor elke wijziging van een bestemmingsplan moet een inschatting van mogelijke
planschade opgenomen worden. De gemeente Harlingen zal dit in de leges tot
uitdrukking moeten brengen, zodat de
kosten voor rekening van de initiatiefnemer
blijven komen.

De gemeente is aangesloten bij Stichting
Waarborgfonds. Deze stichting vangt eerst
nog de klappen op voordat de gemeente
moet betalen.
Periodiek de financiële situatie beoordelen
van de partijen waar de gemeente een garantie aan heeft verleend.
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162.000

11 Aansprakelijkheid

Burgers en/of bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen wegens het bijvoorbeeld niet functioneren van riool (wateroverlast), werkzaamheden
die (wel of niet) worden uitgevoerd door gemeentelijk personeel die overlast of schade veroorzaken,
onvoldoende handhaven, onvoldoende onderhoud
aan wegen, trottoirs, fietspaden etc. met schade als
gevolg.

Adequate beheersmaatregelen en goede
onderhoudsplannen.
Adequaat reageren op brieven, vragen en
klachten van burgers en bedrijven.
Aansprakelijkheidsverzekering.

30%

20.000

6.000

12 Rechtmatigheid

Bij de uitvoer van taken in opdracht van andere
overheden kan het zijn dat de gemeente die
taken in het oordeel van de accountant niet
rechtmatig uitvoert. Dat kan leiden tot het terugvorderen van een deel van de ontvangen
gelden, terwijl terugvordering van de door de
gemeente al uitgegeven middelen vaak lastig zal
zijn. Dit betreft m.n. uitgaven in het kader van
Sociale Zaken, Educatie.
Bij de toepassing van de belastingwetgeving
(BTW, Loonheffing etc.) kunnen verschillen van
inzicht en/of interpretatie ontstaan of kunnen
de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus.

Een goede verankering van rechtmatigheid in de organisatie van de gemeente
Harlingen en goede interne controle
(monitoring) op de naleving.

50%

180.000

90.000

13 Belastingen

14 Invoer vennootschapsbelasting voor overheidsorganisaties.

Door het invoeren van horizontaal
toezicht komt de gemeente een stap
dichterbij bij het goed beheersen van
de fiscale risico’s. Gedurende de looptijd van dit project is veelvuldig contact
met de belastingdienst om dit goed af
te ronden.

Sinds 1 januari is de gemeente Vpb plichtig
Kritisch analyse fiscale openingsbalans
voor ondernemersactiviteiten. Na een grondige en goede documentatie aanleggen t.b.v.
de aangifte bij de belastingdienst.
screening blijkt dat veel van de gemeentelijke activiteiten de Vpb plicht niet raken. Voor
de haven is dit niet het geval. We kunnen niet
uitsluiten dat de gemeente over de jaren 2016
en 2017 een aanslag Vpb krijgt opgelegd. De
verwachting is dat een eventuele aanslag niet
heel hoog zal zijn. Per 1 januari 2018 is de haven
verzelfstandigd en is dit risico niet meer bij de
gemeente.
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30%

100.000

30.000

10%

100.000

10.000

15 Onderhanden projecten

Bij de onderhanden projecten loopt de gemeente
het risico dat budgetten worden overschreden door
onvoorziene zaken.

Periodiek wordt er gerapporteerd over de
stand van zaken van de projecten. Er wordt
gerapporteerd over de voortgang van de
bestedingen en de toereikend-heid van het
budget,. Door dit tijdig in beeld te brengen
kan er op tijd worden ingegrepen.

30%

500.000

150.000

16 Oninbare vorderingen

Na de invoering van een strak invorderingsbeleid
en een grondige opschoningsactie is de eventuele oninbaarheid van debiteurenvorderingen
goed in beeld. Er vindt regelmatig een analyse
plaats op de inbaarheid en deze wordt getoetst
aan de hoogte van de voorziening.

Door een strakke invorderingsprocedure te volgen en de debiteurenpositie
continue te monitoren wordt het risico
op oninbaarheid kleiner.

30%

100.000

30.000

17 Juridische procedures

Jaarlijks worden diverse procedures door of tegen de
gemeente gevoerd. De uitkomst en de omvang zijn
in een aantal gevallen onzeker en deze procedures
kunnen dan ook als een risico worden aangemerkt.
Zolang ze nog lopen is het van belang om deze zaken
niet openbaar te behandelen omdat de onderhandelingspositie tegenover derden daardoor mogelijk
wordt geschaad. Bovendien kunnen er wettelijke
belemmeringen aanwezig zijn welke openbare behandeling van zaken niet toestaan.

De raad wordt regelmatig geïnformeerd
over lopende gerechtelijke procedures.

18 Informatiebeveiliging,

Binnen de Gemeente Harlingen wordt steeds
meer gebruik gemaakt van allerlei informatie;
Met deze informatie moet zorgvuldig en integer
worden omgegaan; Informatie-beveiliging wordt
steeds belangrijker. Ondanks dat we continue
werken aan de beveiliging van de informatievoorziening van de gemeente, blijft het risico bestaan dat er iets gebeurt. De computersystemen
van de gemeente kunnen aangevallen worden
(cybercrime), maar ook kunnen persoonsgegevens vernietigd, gewijzigd of vrijkomen zonder
dat dit de bedoeling is (datalek). Vanaf 1 januari
2016 moeten datalekken gemeld worden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging (BIG). Daarin gaat het bijvoorbeeld over toegang van medewerkers
tot systemen en ruimten. Maar ook zaken als clean desk beleid wachtwoordbeleid etc.

privacy en datalekken
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p.m.

30%

500.000

150.000

19 Sociaal Domein

20

Personeelskosten

Door een forse cao stijging voor huishoudelijke
hulp, een AMvB inzake reële zorgtarieven en
het wegvallen van de helft aan te genereren eigen bijdrages binnen de WMO, dreigt uitzetting
van de WMO lasten. Ook op het gebied van de
Jeugdzorg lijken de lasten structureel te groeien.
Op dit moment is onduidelijk in welke mate dit
door het Rijk wordt gecompenseerd.
Harlingen is een kleine, kwetsbare organisatie.
Waar grotere gemeenten diverse medewerkers
binnen een vakgebied hebben moeten medewerkers in Harlingen vaak op diverse vakgebieden thuis zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of het
vertrek van een medewerker kan dit direct tot
problemen leiden.

Continue screening van de berichtgeving en behoudend zijn met betrekking
tot het inzetten van nieuw meerjarig
beleid.

50%

500.000

250.000

Blijvend samenwerking zoeken met
andere gemeenten en continue blijven (bij)scholen.

p.m

Totaal

508.000

1.850.000

Structureel

Incidenteel

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Retributies

Structureel

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een
gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis
van artikel 12 Fvw, een bepaald redelijk peil moet hebben. De onroerende
zaakbelastingen (OZB) alsmede de afvalstoffenheffing en rioolheffing maken
onderdeel uit van het belastingpakket.

Totaal

Lasten

Baten

Ruimte

1.646.000

1.530.000

116.000

1.505.000
3.151.000

1.569.000
3.099.000

0
116.000

Het tekort op afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt doordat onvoldoende
rekening is gehouden met toegenomen kosten inzameling en kringloopstation en
kosten ondergrondse afvalcontainers en GFT-zuilen. Daarnaast wordt een lagere
vergoeding voor nascheiding van verpakkingsmateriaal en zwerf-afval ontvangen.
Met de vaststelling van de programmabegroting 2019 is besloten de afvalstoffenheffing gefaseerd in 3 jaar weer kostendekkend te maken. Het voordelige verschil
(de winst) bij rioolheffing is gestort in de voorziening rioolheffing.

De toelatingseisen voor 2018 zijn als volgt:
Afvalstoffenheffing
100 % kostendekkend
Rioolheffing
100 % kostendekkend
OZB
normpercentage 0,1952 van de WOZ-waarde
Een eventuele onderdekking op de onderdelen afvalstoffenheffing en rioolheffing
moet gecompenseerd worden door extra baten uit de OZB.
De onbenutte belastingcapaciteit wordt als volgt berekend:
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Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en
belastingtarieven en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.
De berekening van de maximale belastingtarieven gebeurt op basis van het
normtarief. DitJaarstukken
normtarief 2018
wordt door het Rijk vastgesteld. In de meicirculaire 2017
gemeente Harlingen

5. Confrontatie risico’s met beschikbare weerstandscapaciteit.

van het gemeentefonds is het normtarief voor 2018 opgenomen. Voor 2018 is de
uitkomst afgerond op 0,1952% van de WOZ-waarde.
Gerealiseerde opbrengst

3.539.000

Berekening met normtarief (WOZ waarde
1.886.446.000)

3.682.000

Geïnventariseerde risico’s
Beschikbare weerstandscapaciteit
Saldo

143.000

Ruimte

Structureel

Incidenteel

508.000

1.850.000

259.000
-/- 249.000

12.515.000
10.665.000

Voor onvoorziene structurele uitgaven is jaarlijks een bedrag beschikbaar van
€ 30.000.
Aanwending van deze post kan alleen indien voldaan wordt aan al de 3 O’s, te
weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

De ratio met betrekking tot de incidentele posten wordt als volgt berekend:

Incidenteel

De raad heeft aangegeven te streven naar voldoende weerstandscapaciteit.
Een ratio van het weerstandsvermogen van tenminste 1,0 voldoet aan het
criterium “voldoende”. Bij deze norm is de omvang van de gekwantificeerde
risico’s in evenwicht met de beschikbare weerstandscapaciteit waarmee risico’s
opgevangen kunnen worden. Indien de ratio daalt tot onder 1,0 dan wordt de
gemeente kwetsbaarder. De gemeente beschikt dan niet meer over voldoende
weerstandscapaciteit om de risico’s af te dekken.

Algemene reserve (31 december 2018)
Algemene investeringsreserve
Totaal reserves

Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 12,8 mln
Benodigde weerstandscapaciteit = Ratio weerstandsvermogen = € 2,4 mln = 5,3

5.000.000
7.515.000
12.515.000

De Algemene investeringsreserve wordt meegenomen in de berekening van het
weerstandsvermogen. Omdat deze reserve dekking biedt voor diverse projecten
is deze niet volledig vrij ter besteding. Toch wordt het bedrag wel meegenomen
in de berekening omdat in geval van calamiteiten heroverweging over besteding
mogelijk is.

Financiële kengetallen
Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten vastgesteld. Dit in verband met
het opnemen van financiële kengetallen in de begroting en jaarrekening. De
kengetallen dienen met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 te
worden opgenomen. De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële
ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen
dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en
wendbaarheid.

De stille reserves zijn bewust niet meegenomen. Deze reserves zijn wel
aanwezig binnen de gemeente Harlingen, voornamelijk in de waardering van het
gemeentelijk vastgoed. Deze middelen zijn echter niet snel opneembaar en het is
lastig in te schatten wat de hoogte van de reserve is. Om deze reden heeft de raad,
met de vaststelling van de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015, op
1 juli 2015 besloten dat deze reserves niet worden meegenomen bij de bepaling
van de hoogte van de weerstandscapaciteit. Nadere toelichting, daadwerkelijk vrij
besteedbare algemene investeringsreserve
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Schuldquote
Omschrijving

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2018

Netto schuldquote

35,24%

63,06%

26,04%

Idem, gecorrigeerd voor
verstrekte leningen

33,18%

61,29%

22,52%

het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit percentage geeft aan
in hoeverre de activa (investeringen) zijn gefinancierd met eigen vermogen. Hoe
hoger dit percentage hoe minder gefinancierd is met vreemd vermogen (leningen).

Omschrijving
Kengetal grondexploitatie

< 90%
90% - 130%
> 130%

Solvabiliteit

Rekening 2018

Begroting 2018

41,84%

35,68%

30,16%

0% - 20%

Rekening 2017
5,26%

Rekening 2018
5,03%

Begroting 2018
7,49%

De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan
hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de
voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij
de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een
actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Schuldquote

Rekening 2017

20% - 50%

Kengetal grondexploitatie

Algemene normwaarden grondexploitatie
Weinig risico
Voorzichtigheid geboden
Hoog risico

De solvabiliteitsratio
Omschrijving

> 50%

Als normaal wordt een ratio tussen de 20% en 50% beschouwd. Voorzichtigheid is
geboden bij een ratio lager dan 20%.
De solvabiliteitsratio voor 2018 bedraagt 35,68% en kan als normaal worden
beschouwd.
De ratio zal de komende jaren onder invloed van lopende en voorgenomen
investeringen verder dalen (afname reserves en toename geldleningen) maar
zal naar verwachting de ondergrens van 20% niet doorbreken.

Ultimo 2018 was er voor een bedrag van € 39.633.000 aan leningen aangetrokken
terwijl slechts voor € 1.021.000 aan geldleningen was verstrekt (waarvan € 522.000
aan hypothecaire geldleningen personeel).

Voorzichtigheid geboden
Zeer hoge schuld

Weinig tot geen schuld
Voorzichtigheid geboden

De netto schuldquote voor 2018 bedraagt 63,06% en kan als normaal worden
aangemerkt. Door het hoge investeringsniveau en de verzelfstandiging van de
haven is de schuldenlast en daarmee ook de schuldquote toegenomen.

Normaal

Ratio

Normaal

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten
opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de
druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Omdat bij verstrekte leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug
worden betaald wordt ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen
bepaald. De netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen is voor onze gemeente
nauwelijks van belang omdat er maar een beperkt bedrag aan verstrekte leningen
uitstaat, waarvan een groot deel voor hypothecaire geldleningen personeel.

Algemene normwaarden schuldquote

Algemene normwaarden solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan
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Ratio
< 20%
20% - 35%
> 35%

Het kengetal heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op de grondexploitatie
Ludinga. De rente wordt niet bijgeschreven op de boekwaarde maar wordt ten
laste gebracht van de algemene middelen. Daar de gemeente de grondexploitatie
Jaarstukken
2018is het (financiële) risico nagenoeg nihil.
ook nog eens niet
zelf verricht,
gemeente Harlingen

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Harlinger woonlasten zich in 2018 rond de
85% van de (ongewogen) gemiddelde woonlasten in Nederland hebben bedragen.

Structurele exploitatieruimte
Omschrijving
Kengetal structurele exploitatieruimte

Rekening
2017

Rekening
2018

Begroting
2018

7,61%

1,51%

-0,26%

Conclusie: de lokale woonlasten liggen in Harlingen op een laag niveau. Omdat
alleen de rioolheffing 100% kostendekkend is, is er aanvullende ruimte te vinden
binnen de belastingcapaciteit bij de OZB en de afvalstoffenheffing.

Algemene conclusie financiële positie

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er
is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van
het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt
tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Onze financiële positie op dit moment is goed te noemen terwijl de vooruitzichten
voor de komende jaren niet ongunstig zijn. Dit vraagt voor de middellange termijn
derhalve niet meer dan de gebruikelijke aandacht voor de financiële positie.
De structurele exploitatieruimte voor nu en toekomstige jaren is op dit moment
geen aanleiding tot zorgen. Deze ruimte wordt benut om in de primitieve begroting
al zo veel mogelijk nieuw beleid op te nemen. Voor eventueel gewenste extra
ruimte voor nieuw beleid zal op bestaand beleid moeten worden bezuinigd of
zullen inkomsten moeten worden verhoogd.

Opgemerkt wordt dat de structurele ruimte die er in de begroting en
meerjarenraming zit sinds 2016 met nieuw beleid wordt ingevuld. In geval de
primitieve begroting een structureel tekort vertoont, dan zal in de begroting
direct structurele ombuigings- en bezuinigingsmaatregelen worden verwerkt. Het
kengetal zal zich dan ook altijd rond de 0% begeven.

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden
Omschrijving
Totale woonlasten gezin Harlingen
Gemiddelde woonlasten gezin Nederland
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar
er voor

Rekening
2017
609
723
84,23%

Rekening
2018
613
723
84,79%

Begroting
2018
613
723
84,79%

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak
gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar
in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de
rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZwaarde. Het kengetal belastingcapaciteit wordt berekend door de totale lokale
woonlasten meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar te vergelijken met het
landelijk gemiddelde in het jaar daarvoor.
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C. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen komen vooral aan
de orde in de programma’s 3,6 en 8 van de begroting. In deze paragraaf wordt
volstaan met een toelichting op de stand van zaken en de dekking van de
beheerplannen.

Inleiding
Deze paragraaf gaat over het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de
openbare ruimte. De bruikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte worden
voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige kapitaalgoederen:
wegen, rioleringen, water, groenvoorzieningen en gebouwen.

Wegen, fiets- en voetpaden, bermen
Vanuit het wegenbeheerplan 2015 zijn ook in 2018 diverse wegen onderhouden.
Soms gaat dit in combinatie met rioleringswerkzaamheden of projecten waarvoor
aparte kredieten zijn verleend. Hierdoor kan ‘werk met werk’ worden gemaakt. In
2018 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Vervangen asfalt rotonde Kimswerderweg/Stationsweg
• Reconstructie Almenumerweg, Kanaalweg, Oosterparkweg, Kimswerderweg,
Johan van Oldebarneveldstraat (onderdeel project N31)
• Reconstructie Stationsweg
• Asfalteringswerkzaamheden Atjetille
• Herstraten Rozengracht, Genestetstraat en Brederodestraat
• Aanpassen bestrating rond de nieuwe Viskiosk in de nieuwe Willemshaven
• Aanbrengen bestrating Gerben Oswaldstraat en Hendstehof

Over welke kapitaalgoederen het gaat geeft de volgende tabel een indicatief
overzicht:
Kapitaalgoed
Buitenwegen
Hoofdontsluitingswegen
Vrijliggend fietspad
Wijkontsluitingswegen
Woonstraten
Abri’s
Bruggen & duikers
Lichtmasten
Openbaar groen
Zandstrand
Steigers hout
Betonkade Nieuwe Willemshaven
Drijvende stalen steigers
Damwanden, staal haven
Damwanden, hout haven
Damwanden, hout binnenwater
Gemetselde kades haven
Gemetselde kades binnenwater
Betonnen damwanden binnenwater
Houten beschoeiing binnenwater
Binnenwater
Vrijvervalriolering
Bomen
Cultuurbeplanting
Bermen, gazon en ruigte
Sport- en trapvelden
Gemeentelijke gebouwen
Schoolgebouwen
Sportaccommodaties
Pompunits buitengebied (minigemalen)
Poldergemalen
Bergbezinkbassins
Persleiding
Rioolgemalen

Eenheid
m²
m²
m²
m²
m²
st.
st.
st.
ha.
m²
m
m
3
m
m
m
m
m
m
m
m²
km
st.
m²
m²
m²
st.
st.
st.
st.
st.
st.
km
st.

Hoeveelheid
172.062
139.324
1.785
74.299
680.812
8
63
3.293
86
25.000
665
414
220
2.348
338
3.577
118
961
262
2.278
369.315
128
6.992
189.544
964.453
85.694
30
11
7
61
6
5
22
19

Openbare verlichting
In 2018 is er zowel vanuit het planmatig beheer vanuit het wegenbeheerplan 20172020 als projecten werkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting.
• Vervangen armaturen in de wijk Almenum
• Vervangen armaturen langs de Westerzeedijk door armaturen die geen licht
uitstralen naar de Waddenzee
• Vervangen masten langs de parkeerstrip van de Nieuwe Willemshaven
• Vervangen masten in het Harmenspark en Stationsweg
• Vervangen masten als onderdeel van de werkzaamheden N31

Gemeentelijke gebouwen
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De gemeente Harlingen heeft ongeveer 30 gebouwen of gebouwencomplexen
(modern en monumentaal) in eigendom. Er zijn enkele gebouwen verkocht
maar ook weer nieuwe aangekocht, zodat het aantal vrijwel niet wijzigt. De
gebouwen verkeren nu bijna allemaal in een goede staat van onderhoud. Het
Jaarstukken
2018gebouwen wordt uitgevoerd aan de hand van het
groot onderhoud
aan de eigen
gemeente Harlingen

Openbaar groen

meerjaren-onderhoudsplan 2013-2023, vastgesteld in 2013. Waar mogelijk zijn
tijdens het onderhoudswerk veel armaturen en/of lampen vervangen door LED
verlichting.
Het herstellen van de NH-kerktoren is voltooid en kort geleden is de verlichting van
de wijzerplaten en de computer voor het slagwerk nog vervangen. Het geheel staat
er nu weer prachtig bij.
De plannen voor het nieuwe Cultuurcentrum zijn afgerond en is in gebruik
genomen. Momenteel worden de laatste werkzaamheden in de kelder van de
bibliotheek nog uitgevoerd.
In het MFC Het Vierkant is nu de eerste verdieping zuidzijde ingericht als kantooren vergaderruimten voor het Gebiedsteam. Gezien de activiteiten en projecten van
het Gebiedsteam zullen en nog meer wijzigingen van de indeling van het gebouw
plaats vinden. Ook is er extra aandacht voor de veiligheid van de medewerkers.
In het kader van de duurzaamheid zijn er zonnepanelen aangebracht op de daken
van de Waddenhal, de gemeentewerf en het MFC Het Vierkant.

Het openbaar groen is in 2018 onderhouden volgens de vastgestelde
kwaliteitsnormen. Door het mooie zomerweer was de onkruiddruk erg laag.
De beplanting heeft hier wel van te lijden gehad, waardoor in het najaar veel
struiken zijn vervangen. Het werkvoorzieningsschap Empatec heeft extra externe
medewerkers aangetrokken. Samen met deze inzet is het openbaar groen volgens
de gemaakte beeldkwaliteitsafspraken goed onderhouden. De kwaliteit van het
openbaar groen in Harlingen zit ruim boven de vastgestelde norm die door de raad
is vastgesteld. Voor renovaties proberen we zoveel mogelijk met infraprojecten
samen te werken en waar mogelijk cofinanciering binnen te halen.
In 2018 zijn de volgende groenobjecten gerenoveerd:
• Noordijs-Franekereind
bomen
i.c.m. damwand
• Harmenspark
renovatie
• Stationsgebied
reconstructie
i.c.m. wegen
• Gerben Oswaldstraat
reconstructie
i.c.m. riolering
• Westmeep parkje
vervangen grond
• Steenhouwerstraat
bomen
i.c.m. infra
• Tjerk Hiddes de Vriesstr. Reconstructie
buurtinitiatief
• Wijnaldum zonnetempel Kruidenmengsel
buurtinitiatief
• N31
reconstructie
Ballast Nedam
• Diverse kleine renovaties in de wijken incl. wensen van bewoners

Zeehaven
In 2016 heeft de gemeente een meerjaren onderhoudsplan laten opmaken voor
de damwanden, steigers en overige objecten in het havengebied. Port of Harlingen
heeft in 2018 opdracht gegeven voor een actualisatie gericht op het gehele
economisch eigendom van het verzelfstandigde havenbedrijf. (In 2016 waren
bijvoorbeeld de haventerreinen niet meegenomen.)
Bij de actualisatie van 2018 is ook het gemeentelijk deel van de zoute
havens nogmaals onder de loep genomen. Daaruit bleek dat diverse
onderhoudswerkzaamheden uitgesteld konden worden naar 2019 of 2020. In 2018
is er met name aandacht geweest voor:
• damwand Vluchthaven (herstel verzakkingen en start planvorming vervanging);
• rijntrappen Nieuwe Willemskade (twee nieuwe geplaatst en enkele verplaatst
om een betere verdeling te krijgen);
• betonnen kademuur Nieuwe Willemskade (nader onderzoek voor groot
onderhoud zal plaatsvinden in 2019, uitvoering eventueel in 2020);
• inspectie Sassteiger in het kader van garantiewerk (uitvoering 2019);
• houten damwand Noorderhaven (daar is geconcludeerd dat een nadere
inspectie nodig is → uitvoering kan dan in het najaar van 2019 plaatsvinden, na
het vaarseizoen).

Riolering
Het beheer en onderhoud van de rioleringen vond plaats op basis van het
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018.
Over de uitvoering van de projecten binnen het vGRP wordt zowel het college
als de gemeenteraad, jaarlijks door middel van een evaluatierapport separaat
geïnformeerd.
In 2018 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Aanleg gescheiden rioolstelsel in de Gerben Oswaldstraat/Hendstehof
• Vervangen riool Westerzeedijk en terrein gemeentewerf
• Reinigen riolering binnenstad
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Strand

Zeehaven

Het opspuiten van het strand stond op de planning voor 2018. In voorgaande jaren
werd het benodigde zand gewonnen uit de vaargeul. Voor de levering van dat
zand kreeg de gemeente geen kosten in rekening gebracht. Inmiddels is er sprake
van een andere contractvorm op basis waarvan de vaargeul wordt gebaggerd.
De desbetreffende aannemer denkt nu wel kosten voor de levering in rekening
te kunnen brengen. Aangezien de betrokken partijen daar niet in goed overleg
uitkwamen is het opspuiten van het strand uitgesteld naar 2019.

De Port of Harlingen is verantwoordelijk voor technisch beheer van de
kapitaalgoederen in het gemeentelijk deel van de zeehaven.
In 2018 is de nieuwe multifunctionele drijvende steiger in gebruik genomen.

Baggeren vaarwegen en Waterlopen

Bruggen en duikers

Sluizen
De Grote en Kleine Sluis zijn overgedragen aan de Monumenten Stichting
Harlingen.

Op 16 december 2015 is het geactualiseerde Baggerplan gemeente Harlingen
(zoetwater) 2015-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Het onderhoud aan de
vaarwegen en waterlopen wordt uitgevoerd aan de hand het baggerplan. In 2018
zijn een zestal watergangen in Harlingen en ook in Wijnaldum gecombineerd en als
een werk aan besteed en uiteindelijk gebaggerd in het najaar

Het huidige beheerplan Bruggen en Duikers is begin 2016 vastgesteld door de
gemeenteraad. Dit beheerplan geeft inzicht in de te verwachten kosten over de
periode 2015 tot en met 2028 voor het in stand houden van de duikers en vasteen beweegbare bruggen. In 2019 wordt het beheerplan geactualiseerd voor de
periode vanaf 2020 t/m 2035. In 2018 zijn een vijftal bruggen geconserveerd en
zijn 2 bruggen voorzien van een nieuwe aandrijving en/of aandrijving. De betonnen
brug van Atjetille is vernieuwd en geschikt gemaakt voor het hedendaagse verkeer.

Zeehaven

Dekking beheerplannen

In 2017 is er een openbare aanbesteding gehouden voor een nieuw 5 jarig
onderhoudsbaggercontract voor de gehele zeehaven. Het werk is gegund aan de
huidige aannemer voor de periode 2018 t/m 2022. De Port of Harlingen is formeel
de opdrachtgever aangezien het overgrote deel van de te baggeren zeehaven is in
eigendom van de Port of Harlingen. De kosten voor het gemeentelijk deel, zoals
Noorder- en Zuiderhaven en Willemshaven worden verhoudingsgewijs doorbelast
aan de gemeente Harlingen.

Op grond van door de raad vastgestelde beheerplannen zijn voorzieningen
ingesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten.
Voor de mutaties in deze voorzieningen in 2018 wordt verwezen naar de
toelichting op de balans.

Binnenwater en vijvers

Damwanden, kades, steigers, havendammen
In 2016 is het geactualiseerde beheerplan Kades (zoet water) door de
gemeenteraad vastgesteld. Dit beheerplan geeft inzicht in de te verwachten
kosten over de periode 2016 tot en met 2029 voor het in stand houden van de
diverse kades van hout, beton, staal en metselwerk. In 2018 is de gehele houten
kadeconstructie langs het Noordijs en het Franekereind vervangen.
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D. FINANCIERING

Renterisico’s

Algemeen

Kasgeldlimiet

De financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) is samen met het
financieringsstatuut (treasury statuut), dat bij wijziging van de Gemeentewet
verplicht is geworden, en de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden), die
vanaf 1 januari 2001 van kracht is geworden en per 1 januari 2009 is gewijzigd, een
belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen,
beheersen en controleren van “treasury”.
Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen,
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
In het treasurystatuut van de gemeente Harlingen, dat in december 2009 door de
raad is vastgesteld, zijn de uitgangspunten, de doelstellingen en de beleidsmatige
en organisatorische kaders (inclusief toezicht op de uitvoering van treasury)
bepaald.
De financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Harlingen vinden
plaats binnen het formele kader van het treasurystatuut. De uitvoering van het
treasurybeleid vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf van de begroting
en de jaarrekening. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de
orde. In de jaarrekening gaat het om de realisatie van de plannen en om een
verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten.

Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet berekend. Dit is een percentage van de totale
begroting (8,5%). De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste
renterisico’s die ontstaan door het aangaan van overmatige korte termijn
financieringen. Indien deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dient de
kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld.
De berekening voor de kasgeldlimiet voor 2018 is als volgt:
Begrotingstotaal

55.745.000

Het door de minister vastgestelde percentage

8,50%

Kasgeldlimiet

4.737.000
Per kwartaal

Kasgeldlimiet

Verschil

1e kwartaal

-120.000

-4.737.000

4.617.000

2e kwartaal

408.000

-4.737.000

5.145.000

3e kwartaal

-1.185.000

-4.737.000

3.552.000

4e kwartaal

-3.489.000

-4.737.000

1.248.000

Renterisiconorm
Risicobeheer

In de Wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. Onder
renterisico wordt verstaan de gevoeligheid van de financiële positie van de
organisatie voor renteschommelingen.
De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. De uitkomst
hiervan mag niet overschreden worden, zodat er een spreiding van de opgenomen
leningen, looptijden en renteaanpassingsdata en eventueel hieruit voortvloeiende
rentewijzigingen, ontstaat.

Het treasurybeleid van onze gemeente is er op gericht binnen de financiële
mogelijkheden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de
lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico’s zo goed mogelijk
worden beheerst. De waarde van financiële activa dient zo weinig mogelijk
gevoelig te zijn voor marktbewegingen.
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Kredietrisico’s

In de volgende tabel wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven.
(bedragen x € 1.000)
Nr.

Variabelen Renterisico(norm)

1

Begrotingstotaal

2

Wettelijk percentage

3

Renterisiconorm (1x2)

2018

2019

2020

2021

55.730

57.210

57.210

57.210

20%

20%

20%

20%

11.146

11.442

11.442

11.442

In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op de verstrekte gelden
per 31 december 2018 weergegeven:
2018

Uitzettingen publieke taak

499.000

Leningen verenigingen/stichtingen

3.919.000

Deelnemingen
4

Renteherzieningen

0

0

0

0

5

Aflossingen

3.817

4.817

4.817

4.167

6

Bedrag waarover renterisico gelopen
wordt (4+5)

3.817

4.817

4.817

4.167

7

Ruimte onder renterisiconorm (3-6)

7.329

6.625

6.625

7.275

522.000

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

4.940.000

Totaal

Bij het uitzetten van middelen zijn in ieder geval twee aspecten in het geding.
Dit zijn een voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt
marktrisico van de uitzetting. Overtollige financieringsmiddelen worden alleen bij
financiële instellingen met ten minste een AA-rating uitgezet waarbij minimaal de
hoofdsom wordt gegarandeerd. Ultimo 2018 was er geen sprake van overtollige
financieringsmiddelen.

De gemeente heeft per 31 december 2018 6 leningen voor in totaal € 39.633.000.
Verwacht wordt dat in 2019 een nieuwe geldlening moet worden aangetrokken.

Financieringspositie
Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente binnen de renterisiconorm blijft.

Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen wordt
uitgegaan van integrale financiering. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de
totale financieringsbehoefte van de gemeente.

De marktrente voor langlopende geldleningen is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven
(ca. 1%).
De marktrente voor kortlopend krediet (kasgeld 1 jaar) bleef ook nagenoeg
gelijk (ca. 0%). Bij het besluit om een nieuwe lening aan te trekken speelt de
kasgeldlimiet een rol. Ook het verschil in percentage tussen lang en kort geld en
de verwachting van de renteontwikkeling op langere termijn zullen daarbij een rol
spelen.

De berekening van de kapitaalbehoefte per 31 december 2018 is als volgt:
Totaal geïnvesteerd vermogen

73.339.000

Reserves en voorzieningen

45.540.000

Aangetrokken geldleningen

28.450.000
73.990.000

Over de investeringen is een rente berekend van 0,711% (renteomslagpercentage). Een aantal investeringen zijn hiervan uitgezonderd (vnl. investeringen
waarvan de lasten worden gedekt uit een dekkingsreserve). Per 2017 wordt aan
deze investeringen geen rente meer toegerekend.

Financieringsoverschot
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651.000

medio 2018 waren de geldmiddelen onvoldoende om de gemeentelijke
activiteiten en investeringen te kunnen financieren. Derhalve is op 13 september
een geldlening van € 15 miljoen aangetrokken. Gelet op de nog lopende grote
investeringen wordt verwacht dat in de loop van 2019 een nieuwe geldlening
aangetrokken moet worden.
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Relatiebeheer

Tussen het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) is
afgesproken dat er door het kabinet, als gevolg van overschrijding van de
gezamenlijke tekortnorm, geen sancties zullen worden opgelegd.

Onze doelstelling op het gebied van relatiebeheer is onder andere het realiseren
van marktconforme condities op producten en diensten welke worden
geleverd door financiële instellingen. Laatstelijk is per 1 januari 2011 een
dienstverleningsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten.
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het krediet in rekening-courant,
de tarieven in rekening-courant, het betalingsverkeer en opname dan wel de
uitzetting van kort en lang geld. Per 2014 zijn aanvullende afspraken gemaakt
als gevolg van het verplicht schatkistbankieren. De bankrelaties en hun bancaire
condities dienen eens in de vijf jaar te worden beoordeeld.

Wet Hof en schatkistbankieren
Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof)en Wet Schatkistbankieren
Met de wet Hof gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort van
alle gemeenten samen. De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de
VNG en de UvW.
In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 28 september 2016 is
afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2017 vast te stellen op -0,3% van het
bruto binnenlands product. Deze norm is in lijn met het Financieel akkoord 20132017 dat eerder gesloten is tussen kabinet en decentrale overheden. Tevens
is afgesproken om het overeengekomen collectieve aandeel van de decentrale
overheden voor het EMU-saldo niet verder te splitsen naar gemeenten ,
provincies en waterschappen. Dit heeft tot gevolg dat ook voor 2017 geen EMUreferentiewaarde per individuele decentrale overheid is vastgesteld.

Beheersen EMU-saldo lokale overheden
Om er zeker van te zijn dat Nederland aan zijn Europese verplichtingen kan
voldoen ten aanzien van het respecteren van de 3% tekortgrens zijn er afspraken
gemaakt tussen het kabinet en de koepelverenigingen VNG, IPO en Unie van
Waterschappen om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo
van de lokale overheden. Sinds 2016 wordt er niet meer voor elke individuele
gemeente een referentiewaarde bepaald.
het EMU-saldo wordt als volgt berekend (bedragen x € 1.000):

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan / onttrekking uit reserves

-1.451

De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige financiën
onder te brengen bij het Rijk. Tot een bepaald bedrag (drempelbedrag) mogen
gemeenten hun overtollige financiën buiten de schatkist van het Rijk aanhouden.
Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald:
• voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen
is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het
drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt;
• voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het
drempelbedrag gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x € 500 miljoen) plus 0,2% van
het deel van het begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt.

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.364

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.736

Baten uit bijdragen van andere overheden

451

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

134

Mutaties die het EMU-tekort vergroten:
Investeringen in materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-6.086

Aankoop grond, bouw- en woonrijpmaken e.d. (grond Industriehaven)

-9.910

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-5.870

Voor Harlingen is het drempelbedrag 2018 bepaald op € 418.000.

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van
de reserves worden gebracht en die niet vallen onder één van de andere
genoemde posten

Op 16 juli 2014 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) gewijzigd in verband met de rapportageverplichting over
het drempelbedrag bij het verplicht schatkistbankieren. Het drempelbedrag is
gedefinieerd als de gemiddelde bankstand gerekend over een kwartaal. Voor elk
kwartaal moet derhalve aangetoond worden dat de gemeente de drempelwaarde

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
EMU-saldo gemeente Harlingen

-5.892
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niet heeft overschreden. Met de BNG is afgesproken dat zij dagelijks het meerdere
boven het drempelbedrag stort op de rekening van het rijk. Gelet op deze
afspraken zijn er voldoende waarborgen dat de gemeente het drempelbedrag niet
overschrijdt.
Het overzicht over 2018 ziet er als volgt uit:
Kwartaalgemiddelde

Drempelbedrag

Onderschrijding

1e kwartaal

139.000

418.000

279.000

2e kwartaal

132.000

418.000

286.000

3e kwartaal

134.000

418.000

284.000

4e kwartaal

138.000

418.000

280.000
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E. BEDRIJFSVOERING
Inleiding
Bedrijfsvoering is het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd om er voor te
zorgen dat:
Het voor iedereen duidelijk is wat in een bepaalde periode moet worden gedaan
(begroten), iedereen tijdens de uitvoering wordt geïnformeerd over de kwaliteit
en de voortgang (monitoren), na afloop duidelijk is welke resultaten zijn behaald
(verantwoorden) om vervolgens te kunnen bepalen welke aanpassingen nodig zijn
voor de volgende cyclus (evalueren en bijstellen).
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te geven in de stand van zaken en belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering
is van groot belang voor het realiseren van de programma’s en een doelmatig,
doeltreffend en rechtmatig beheer binnen de beschikbare middelen.
Personeel en organisatie
Onderstaand overzicht betreft de formatie en kosten van formatie
Kosten x € 1.000
Rekening
2017 (fte)

Begroting
2018 (fte)

Rekening
2018 (fte)

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

1

1

0,92

125

123

119

Afdeling Beleid en Regie

77,94

78,41

78,18

4.720

4.802

4.688

Afdeling DVO

55,98

52,75

52,12

3.146

3.374

3.125

134,92

132,16

131,22

7.991

8.299

7.932

Griffie

2

2

2,09

143

146

146

Bestuursorganen

4

4

3,88

382

386

383

Voormalig personeel

7

6

7,62

111

57

122

Gemeentesecretaris

Subtotaal organisatie

74

Organisatieontwikkeling
In 2018 is diepgaand, strategisch, onderzoek gedaan naar de ambities op het
vlak van toekomstbestendige huisvesting. Ook is onderzoek gedaan naar het
gewenste imago en de daaruit voortvloeiende identiteit die we als gemeente
ambiëren. Vanuit de ‘Koersweek’ is verdere invulling en aandacht gegeven aan
de veranderende werkomstandigheden en arbeidsmarktverhoudingen. Thema’s
als cultuur, vitaliteit en persoonlijk leiderschap zijn dieper onder de aandacht
gebracht. Huisvesting, identiteit, imago en organisatieontwikkeling komen zo tot
verdere ontwikkeling van Harlingen.

via twee trainingsdagen ‘Power Wendbare Ambtenaar’. In 2018 is gefocust op
competenties die noodzakelijk zijn voor een medewerker om zichzelf tot een
wendbare ambtenaar te ontwikkelen. Daarvoor zijn 11 trainingen georganiseerd
om medewerkers inspiratie te bieden en nieuwe kennis op te laten doen. Deze
trainingen waren drukbezocht. Ook is in 2018 aandacht besteed aan opleidingen
voor individuele medewerkers. Tevens wordt vanuit de werkgroep Opleiden en
Ontwikkelen nagedacht over verdere invulling van het strategisch opleiden.
Garantiebanen
De gemeente zet zich in voor de wet Garantiebanen. Het kabinet en de
werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in april 2013 een sociaal akkoord
gesloten om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere
werkgevers. In 2018 heeft gemeente Harlingen 2 personen aan het werk die vallen
onder de Wet banenafspraak en die in het doelgroepenregister zijn opgenomen.
Dit komt neer op 2,04 Fte (1 Fte = 25,5 uur bij een garantiebaan). In 2018 was er
al de afspraak om dit per begin 2019 uit te breiden naar 3,45 fte met de aanname
van een derde persoon. Er is nog verdere uitbreiding nodig tot de gewenste 3,8 fte.

Vitaliteit
Het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid neemt toe. Om te komen
tot een vitaal gemeente Harlingen, is er aandacht voor vitaliteit van een ieder.
De medewerkers en leidinggevenden kunnen daar samen actief aandacht aan
geven. Vitaliteit betekent voor iedereen iets anders. We geven er dan ook
invulling aan via maatwerk. In 2018 is het gedachtengoed over vitaliteit verder
uitgewerkt. Het concept Bruis (blij, relax, uitzicht, ik en samen) van het A&O
fonds is een mooi concept om vitaliteit vorm te geven. In 2019 zal dit concept
verder uitgewerkt worden en worden gebruikt als basis bij gesprekken tussen
leidinggevende en medewerker. Daarnaast zal een Bruis campagne worden
opgestart in samenwerking met de werkgroep vitaliteit. Deze werkgroep is al met
veel enthousiasme en energie activiteiten aan het organiseren voor medewerkers
en zal ook een bijdrage leveren aan de invulling van de Bruis campagne.

CAR UWO
Het jaar 2018 was is arbeidsrechtelijke - / voorwaardelijke zin een ‘rustig’ jaar. Het
projectplan WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren) is geschreven.
De WNRA heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk
te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het projectplan omschrijft
de aanpak, planning en het richtinggevend kader om e.e.a. per 1 januari 2020 te
realiseren.

Gesprekkencyclus
In 2018 is gewerkt met een aangepaste gesprekkencyclus. Niet langer is een
‘beoordeling’ leidraad voor dit gesprek. Uitgangspunt is veel meer ‘het goede
gesprek’ waarbij vooral interactie, reflectie en persoonlijke ontwikkeling als
uitgangspunt dienen. Het aangepaste beleid zal nog gedigitaliseerd worden zodat
zowel medewerker als leidinggevende optimaal ondersteund worden.
Opleiden en ontwikkelen
Om ervoor te zorgen dat alle taken op een goede, professionele en klantgerichte
worden uitgevoerd willen wij wendbaar zijn. Dit om ervoor te zorgen dat het
unieke verhaal van Harlingen behouden blijft. Die wendbare gemeente vraagt om
een wendbare ambtenaar. Opleiden en ontwikkelen speelt hierin een belangrijke
rol. Eind 2017 is gestart met de uitvoering van het Strategisch Opleidingsplan
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Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
In 2018 is de invoering van zaakgericht werken voorbereid door een projectgroep.
Naast voorlichtingsbijeenkomsten heeft DIV een zaaktypespeurtocht gedaan en
heeft DIV alle medewerkers één op één uitleg gegeven. Vanaf september 2018
is het zaaksysteem Djuma organisatiebreed in gebruik genomen. Een omvangrijk
project. Ook is een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van de handreiking
Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). Dit is een
instrument om te bepalen waar je als gemeente staat met het informatiebeheer
op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De vervolgstappen bestaan uit
het bepalen van verbeteracties en hier de nodige keuzes en een prioritering in
Jaarstukken
2018van een grote achterstand met archivering van de
aan te brengen.
Er was sprake
gemeente Harlingen

analoge bouwdossiers/omgevingsvergunningen. In 2018 is deze achterstand geheel
gearchiveerd en weggewerkt. In 2018 is ook ingezet op het wegwerken van nog te
archiveren analoge en digitale documenten. De achterstand was eind 2017 10.000
documenten. Eind 2018 was deze achterstand nog rond de 5.000 documenten.

Privacy Informatiebeveiligingsteam (PIT)
In 2018 is het Privacy Informatiebeveiligingsteam operationeel geworden. Dit
team is multidisciplinair en is een adviesorgaan van het Managementteam. Het
PIT bestaat onder andere uit een MT-lid, de CISO, de informatiemanager, privacyadviseur, de FG en de business continuity manager/security architect van SúdwestFryslân. Daarnaast zitten een aantal teamleiders in dit team. Het PIT is betrokken
bij alle inhoudelijke zaken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zoals
ook beveiligingsincidenten en datalekken.

Informatiebeveiliging
Algemeen
Digitaal werken, wat we steeds meer doen, brengt de nodige risico’s met zich mee.
Wat vandaag nog veilig is kan morgen onveilig zijn. Kwaadwillenden vinden steeds
weer nieuwe manieren om misbruik te maken van onze digitale samenleving.
Bewust en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
is belangrijk. Gemeenten rapporteren hierover in het jaarverslag.
Op meerdere terreinen maken we vorderingen met de informatiebeveiliging.
Voorbeelden hiervan zijn:
• De wederom succesvolle afronding van de jaarlijkse DigiD audit (voor veilige
uitwisseling van informatie en continuïteit van de digitale dienstverlening);
• Voor de verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG) is een implementatieplan gemaakt;
• Er is een Information Security Management System (ISMS) aangeschaft;
• De eerste acties met betrekking tot de nieuwe Baseline informatieveiligheid
Overheid (BIO) zijn opgepakt;
• De procedure voor beveiligingsincidenten en datalekken is geactualiseerd.

Baseline Informatieveiligheid Overheid
Er komt een nieuwe baseline. Dit is de baseline informatieveiligheid overheid
(BIO). Deze is gebaseerd op de nieuwste ISO norm. Alle overheden krijgen hiermee
ook dezelfde baseline.
De verschillen met de BIG zijn onder andere:
• Minder maatregelen (bijna 60% minder)
• Maatregelen zijn altijd verplicht
• Meer risicomanagement
Deze baseline wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht ingevoerd, 2019 is een
overgangsjaar waarin veel werkzaamheden voor de BIO opgepakt worden.
In 2018 is door de raad een eenmalig krediet van € 65.000 beschikbaar gesteld
voor de verdere implementatie van informatieveiligheid en privacy. Voor
bewustwording is voor de jaren 2019 en 2020 € 20.000 beschikbaar gesteld. In
2019 starten we een bewustwordingstraject. Dit wordt een traject voor drie jaar.
Voor informatieveiligheid en privacy is bewustwording een zeer belangrijke factor
om in te investeren.

ENSIA
Gemeenten dienen zich elk jaar te verantwoorden over de kwaliteit van de
informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. In 2018 is dit voor het eerst
gebeurt over het jaar 2017 met een nieuwe audit systematiek: de Eenduidige
Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA heeft tot doel het beter en
efficiënter beantwoorden van de uitvraag over informatieveiligheid. Met ENSIA
verantwoordt de gemeente zich ook horizontaal aan de gemeenteraad. ENSIA sluit
aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Zo krijgt het gemeentebestuur
meer overzicht over de informatieveiligheid van onze gemeente. ENSIA is nog
steeds in ontwikkeling. In 2018 zijn de aansluitingen voor DigiD en Suwinet na de
uitgevoerde audit goedgekeurd.

Regionale samenwerking informatieveiligheid
Maandelijks vindt er een Chief Information Security Officers (CISO) -overleg
plaats tussen de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Heerenveen en
Harlingen. In 2018 is de gemeente Waadhoeke hier ook bij aangeschoven. Als bij
een van de organisaties interne vervanging van de CISO’s nodig is, dan kunnen we
een beroep op elkaar doen. Tevens worden actualiteiten besproken en overleggen
we over een gezamenlijke aanpak als dit mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is de
nieuwe verantwoordingsrichtlijn (ENSIA) en het oppakken van de werkzaamheden
rond de BIO.
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Informatisering/automatisering
In 2018 is het zaaksysteem Djuma organisatiebreed in de gemeente Harlingen
ingevoerd. Per team zijn medewerkers geïnstrueerd en zijn waar nodig
aanpassingen in de standaard inrichting van de verschillende zaaktypen
aangebracht. Eind 2018 is Djuma tevens ingezet ter ondersteuning van MTvergaderingen. Daarnaast is een begin gemaakt met de inrichting van de
afhandeling van bestuurlijke besluitvorming via Djuma.
De mogelijkheden die Djuma biedt op het gebied van e-formulieren
(e-Dienstverlening) zijn onvoldoende gebleken, om effectief gebruik van te kunnen
maken. Besloten is om in 2019 de bestaande e-Dienstverlening alsnog uit te
breiden met behulp van het reeds in gebruik zijnde e-formulier-systeem, Kodision.
Via Kodision e-formulieren aangeleverde zaken zullen vervolgens m.b.v. Djuma
worden afgehandeld.
Met de gemeente Súdwest-Fryslân is een nieuwe Dienstverlenings Overeenkomst
(DVO) m.b.t. ICT-dienstverlening afgesloten. De overeenkomst betreft de periode
2019-2022.
Onderdeel van de overeenkomst is een meer geformaliseerde overlegstructuur op
strategisch, tactisch en operationeel niveau tussen de gemeente Súdwest-Fryslân
en de gemeente Harlingen.
In het kader van de verzelfstandiging van de haven is de ICT-infrastructuur van de
haven ‘losgeweekt’ van de ICT-infrastructuur van de gemeente Harlingen. De ICTdienstverlening aan de haven door de gemeente Súdwest-Fryslân maakt geen deel
uit van de door de gemeente Harlingen met de gemeente Súdwest-Fryslân nieuw
afgesloten DVO.
Eind 2018 is, onder leiding van en samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, het
‘VDI’-project gestart. VDI staat voor ‘Virtuele Desktop Infrastructuur’. Het betreft
een nieuw werkplek-concept, waarbij de werkplek-software feitelijk ‘draait’ op één
van de servers in het datacentrum van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit heeft
ondermeer als voordeel dat deze werkplek-software vanuit verschillende soorten
apparaten (PC thuis, PC op de werkplek, laptop, etc.). VDI vormt hiermee ene
belangrijke pijler onder de invoering van het principe van flexibele werkplekken.
In het kader van het VDI-project zullen in 2019 alle PC’s binnen de gemeente
Harlingen worden vervangen.
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F. VERBONDEN PARTIJEN

• De Marrekrite
• Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Inleiding
Het doel van deze paragraaf is de raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige
en financiële betrokkenheid van de gemeente inzake door derden uit te voeren
processen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een verbonden partij is een
derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang
heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en verenigingen.

B. Privaatrechtelijke partijen

Een bestuurlijk belang heeft de gemeente wanneer ze een zetel heeft in een
bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Hieronder wordt
verstaan dat namens de gemeente een burgemeester, wethouder, raadslid of
ambtenaar de volgende functie(s) vervult bij een derde rechtspersoon:
• lid van het Algemeen Bestuur
• lid van het Dagelijks Bestuur

Kerngegevens

Een financieel belang heeft de gemeente indien de middelen die deze ter
beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij
(een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij
verhaald kunnen worden op de gemeente.

A. Publiekrechtelijke partijen

• Bank Nederlandse Gemeenten
• Westergo C.V.
• N.V. Port of Harlingen
• Omrin (Afvalsturing Friesland en Fryslân Miljeu)
• Onderdelen van voormalig N.V. Essent

Hieronder worden kort een aantal van de verbonden partijen uitvoeriger
besproken vanwege het belang wat de gemeente bij deze partijen heeft. Hierbij zal
dan aandacht worden besteed aan de doelstelling, de activiteiten, het financiële
en bestuurlijke belang, het eigen- en vreemd vermogen en het resultaat van de
verbonden partij.

Naam	
Werkvoorzieningsschap Fryslân-West (Empatec)
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Sneek
Doel	Het op bedrijfsmatige verantwoorde wijze doen uitvoeren
van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het
terrein van gesubsidieerde arbeid. Dit gebeurt via de NV
Empatec.
Activiteiten	Bieden van werkgelegenheid onder aangepaste
omstandigheden
Financieel belang	Bijdrage per werknemer afkomstig uit gemeente
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft een zetel in het dagelijks en het
algemeen bestuur
Eigen vermogen	Ultimo 2018:
€ 10.872.000
Vreemd vermogen	Ultimo 2018:
€ 750.000
Resultaat 2018	Nadelig saldo:
€ 1.653.000

De gemeente Harlingen heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende
verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en
overige samenwerking-verbanden. Voor maar een gedeelte van deze verbonden
partijen geldt dat zij een rol spelen in de beleidsvoering van de gemeente. In
andere gevallen is de participatie van de verbonden partijen historisch gegroeid.
Hieronder zijn de verbonden partijen van de gemeente opgenomen.

De verbonden partijen
A. Publiekrechtelijke partijen
• Werkvoorzieningschap Fryslân-West (Empatec)
• Welstandszorg Hûs en Hiem
• Sociaal Domein Fryslân
• Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
• Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân
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Naam	
Welstandszorg Hûs en Hiem
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leeuwarden
Doel	Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van de deelnemende gemeenten op het gebied van de
bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke
schoonheid in de provincie Friesland
Activiteiten	Adviseren van de 18 gemeenten in het kader
van de Woningwet, Monumentenwet en de
Monumentenverordening
Financieel belang	De Welstandszorg Hûs en Hiem wordt gefinancierd
middels een adviesbijdrage per aangevraagd advies
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft een zetel in het algemeen bestuur
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 369.353
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 120.418
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 2.411

Naam

 ienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
D
Fryslân
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Franeker
Doel	Het op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken
van de 4 deelnemende gemeenten op de terreinen van de
sociale zekerheid en de gesubsidieerde arbeid.
Activiteiten	Uitvoering van de WWB, Bbz, IOAW, IOAZ, WMO
(prestatievelden huishoudelijke verzorging en
voorzieningen gehandicapten), Wet Inburgering en
overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid
en de gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan
de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is
opgedragen.
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft een zetel in het algemeen en dagelijks
bestuur.
Financieel belang	De dienst SoZaWe Noardwest Fryslân wordt als volgt
gefinancierd: 30% naar rato van het inwoneraantal en 70%
naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden/Wmocliënten.
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 654.806
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 6.053.580
Resultaat 2018	Nihil

Naam
Sociaal Domein Fryslân
Vorm	Gemeenschappelijke regeling (Centrumregeling)
Centrumgemeente
Gemeente Leeuwarden
Activiteiten	Wettelijke taken op het terrein van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning en participatie en de
functies voor deze taken die zien op beleidsvoorbereiding,
de inkoop, het contractmanagement en Beheer, het
financieel administratief verwerken alsmede het
cliëntenbeheer.
Financieel belang	De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten
verdeeld op basis van het percentuele aandeel dat een
gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op
basis van de jeugdwet.
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € n.v.t.
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € n.v.t.
Resultaat 2018	N.v.t.
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Naam
Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leeuwarden
Activiteiten	Per 1 januari 2007 zijn de Brandweer Fryslân en GGD/
GHOR Fryslân gefuseerd tot de hulpverleningsdienst
Fryslân. Daarmee is de verplichte bestuurlijke integratie
in het kader van de vorming van de veiligheidsregio’s
tussen de regionale brandweer en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
gerealiseerd.
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage
Bestuurlijk belang	De burgemeester is vanuit zijn functie lid van het
Jaarstukken
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B. Privaatrechtelijke partijen

De betrokken portefeuillehouder heeft zitting in de bestuurscommissie gezondheid
en de auditcommissie.
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 3.392.432
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 51.089.190
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 1.873.661

Naam
Bank Nederlandse Gemeenten
Vorm	Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Doel	De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van
overheden.
Activiteiten	Verlenen van bancaire diensten
Financieel belang	31.200 aandelen à € 2,50 nominaal
Bestuurlijk belang	Stemrecht naar rato aandelenbezit
Eigen vermogen	Ultimo 2018:
€ 4.990 miljoen
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 132.519 miljoen
Resultaat 2018	Nettowinst:
€ 337 miljoen

Naam
De Marrekrite
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leeuwarden
Doel	De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers
te behartigen op het gebied van een evenwichtige en
gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en
waterrecreatie, dit met inachtneming van de belangen van
natuur en landschap.
Activiteiten	Beheer en onderhoud aanlegvoorzieningen
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage
Bestuurlijk belang	Per deelnemende gemeente 1 lid in het Algemeen bestuur
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 4.136.522
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 1.380.309
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 340.924

Naam	
Westergo C.V.
Vorm	Commanditaire vennootschap
Vestigingsplaats
Harlingen
Doel	Het voor gemeenschappelijke rekening tot ontwikkeling
brengen en uitbreiden van een industrie- en
zeehavencomplex, onder meer door het verwerven
van daartoe bestemde gronden en het aanleggen en
verbeteren van de infrastructurele voorzieningen, het
uitgeven van gronden, voorts het initiëren en intensiveren
van de samenwerking met gemeenten en bedrijven in de
zogenaamde Westergo zone.
Activiteiten	Zorgen voor de voltooiing in 2020 van de ontwikkeling en
uitgifte van het nieuwe industrie- en zeehavencomplex.
Financieel belang	33%
Bestuurlijk belang	commanditair vennoot
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 7.472.079
Vreemd vermogen	Ultimo 2018:
€ 28.297
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 2.288.773

Naam
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leeuwarden
Doel	Het overnemen van een aantal taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving die voorheen
werden uitgevoerd door overige partijen (rijk, provincie,
gemeenten, waterschappen, brandweer).
Activiteiten	Brandpreventie en ongevallenondersteuning
Financieel belang	Aandelen en naar rato van afname diensten.
Bestuurlijk belang	Stemrecht naar rato van de aandelen
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 647.128
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 4.245.145
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 448.097
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Naam
N.V. Port of Harlingen
Vorm	Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats
Harlingen
Doel	het beheren, ontwikkelen en exploiteren van havens te
Harlingen met bijbehorende haventerreinen.
Activiteiten	Exploitatie van de haven, zoals het ontwikkelen, aanleggen
en beheren van de haveninfrastructuur en haven supra
structuur. Het verzorgen van de logistieke dienstverlening
voor de afhandeling van goederenstromen.
Financieel belang	100%
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder
Eigen vermogen	Ultimo 2018: € 4.317.292
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 1.343.076
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 829.341

Diverse deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent en Attero.
In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent
te verkopen aan energiebedrijf RWE. Netwerkbedrijf Enexis is hierbij eigendom
gebleven van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is een aantal Special Purpose
Vehicles (SPV’s) opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel verder af
te wikkelen. Uit de verkoop van Essent aan RWE en Attero aan Waterland vloeien
de onderstaande verbonden partijen voort.
Naam
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Vorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Bosch
Doel 	Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. is 100%
aandeelhouder van Energy Resources Holding BV,
een voortzetting van Essent Business Development
B.V. Welke een 50% belang heeft in N.V. Elektriciteit
Productiemaatschappij Zuid Nederland(EPZ). Zodra de
juridische obstakels voor de vervreemding van het 50%
belang in EPZ voor de huidige publieke aandeelhouders
zijn weggenomen, wordt in principe dit belang en daarmee
deze onderneming overgedragen aan RWE. Hierover zijn
tijdens de verkoop van Essent aan RWE afspraken gemaakt
tussen de toenmalige Essent aandeelhouders en RWE.
EPZ houdt zich bezig met de winning van energie uit een
kerncentrale (Borsele), een kolen- en biomassacentrale en
een windpark.
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Financieel belang	Dividend
Eigen vermogen	Ultimo 2018
€ 1.604.945
Vreemd vermogen	Ultimo 2018
€ 23.506
Resultaat 2018	Nadelig saldo
€ 15.300

Naam	
Afvalsturing Fryslân / Fryslân Miljeu (Omrin)
Vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Heerenveen
Doel	Het verwijderen en voorkomen van het Friese afval
in alle Friese gemeenten conform de voorgeschreven
milieudoelstellingen en dat tegen zo laag mogelijke kosten.
Activiteiten	Afvoeren en verwerken van afval
Financieel belang	Aandelen
Bestuurlijk belang	Stemrecht naar rato van de aandelen
Afvalsturing Fryslân
Eigen vermogen	Ultimo 2018:
€ 50.585.000
Vreemd vermogen	Ultimo 2018: € 152.203.000
Resultaat 2018	Voordelig saldo: € 2.026.000
NV Fryslân Miljeu
Eigen vermogen	Ultimo 2017:
€ 7.908.000
Vreemd vermogen	Ultimo 2017:
€ 16.979.000
Resultaat 2017
Voordelig saldo: € 1.167.000
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Naam
Vordering op Enexis BV
RechtsVorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats
Den Bosch
Doel 	Financiering verzelfstandiging Enexis Holding NV in
verband met de splitsing en verkoop van Essent NV door
middel van een verstrekte lening aan Enexis Holding
NV. Op dit moment resteert alleen nog de lening van
de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd
worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een
aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel
geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Financieel belang	Dividend
Eigen vermogen	Ultimo 2018
€ 2.290 -/Vreemd vermogen	Ultimo 2018 € 356.324.436
Resultaat 2018	Nadelig saldo:
€ 11.462

Naam
CBL Vennootschap BV
RechtsVorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats
Den Bosch
Doel 	Vertegenwoordiging van de verkopende aandeelhouders
van energie-bedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE,
Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren
als “doorgeefluik” voor betalingen in en uit Het CBL Escrow
Fonds.
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Financieel belang	Dividend
Eigen vermogen	Ultimo 2018 € 136.957
Vreemd vermogen	Ultimo 2018
€ 22.040
Resultaat 2018	Nadelig saldo
€ 9.822
Naam
Verkoop Vennootschap BV
RechtsVorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats
Den Bosch
Doel
Beheer Garantiefonds(bankrekening)
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Financieel belang	Dividend
Eigen vermogen	Ultimo 2018
€ 112.116
Vreemd vermogen	Ultimo 2018
€ 30.170
Resultaat 2018	Nadelig saldo
€ 38.818

Naam	
CSV Amsterdam BV (Claim Staat Vennootschap BV)
RechtsVorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats
Den Bosch
Doel	Samenwerking inzake procedure tegen de staat in verband
met de nadelige (financiële) gevolgen van de splitsingswet
voor de (voormalige) aandeelhouders van Essent en
Attero.
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Financieel belang	Dividend
Eigen vermogen	Ultimo 2018
€ 745.990
Vreemd vermogen	Ultimo 2018
€ 44.765
Resultaat 2018	Nadelig saldo € 123.708
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G. GRONDBELEID

De nadruk ligt de afgelopen jaren steeds meer op inbreiding en herbestemming
van bestaande of te herontwikkelen vastgoedlocaties.

Visie op het grondbeleid
Focus 2018, transacties vastgoed en ontwikkelingen
Algemeen
Het gemeentelijk grondbeleid is één van de belangrijkste instrumenten om
ruimtelijke beleidsopgaven en ambities in de praktijk te realiseren. In de paragraaf
grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de
bestuurlijke doelen te bereiken.

Oostpoort en overige bedrijfskavels
In 2018 heeft de gemeente op bedrijventerrein Oostpoort geen kavels verkocht.
Aankopen/uitgifte in erfpacht
In september 2018 is er in de Nieuwe Industriehaven aan de Lange Lijnbaan circa
11 hectare grond aangekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV
voor het bedrag van € 9.910.000,- Deze grond is vervolgens in erfpacht uitgegeven
aan Port of Harlingen voor het bedrag van € 297.300,- per jaar.

“Grondbeleid” in Harlingen wordt gezien als:
beleid dat ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van
ruimtelijke ordening, streeft naar het creëren van ruimte voor verschillende
functies, zoals wonen, infrastructuur, welzijn, zorg, bedrijventerreinen,
detailhandel, natuur en recreatie door het ondersteunen of oppakken van concrete
ontwikkelinitiatieven.

Verkoop groenstroken/overhoekjes
In 2018 zijn enkele groenstroken/overhoekjes verkocht.

Doel grondbeleid

Ludinga
In 2018 heeft tussen ontwikkelaar en gemeente één verkooptransactie
plaatsgevonden. Deze transactie heeft plaatsgevonden op basis van afspraken uit
de samenwerkingsovereenkomst.

Voor het grondbeleid in Harlingen worden de doelstellingen als volgt
geformuleerd:
• het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik;
• het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare
maatschappelijke gevolgen met een rechtvaardige verdeling van kosten en
opbrengsten;
• het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare
ruimte.

Afstoten (overtollig)vastgoed
In 2018 is in de Oude Willemshaven het oude elektriciteitshuisje verkocht en de
bijbehorende ondergrond in erfpacht uitgegeven.
Verkoop erfpachtgrond
Van oudsher is de gemeente eigenaar van relatief veel erfpachtgrond. Deze
gronden kunnen, als de erfpachter daar om vraagt, in een aantal gevallen in
eigendom worden overgedragen in de erfpachter. In 2018 is geen erfpachtgrond
verkocht.

Uitvoering grondbeleid
Rol gemeente Harlingen
De gemeente Harlingen voert een (semi-)actief grondbeleid. De gemeente verwerft
namelijk strategische gronden en geeft deze gronden in principe zonder deze
bouw- en woonrijp te maken uit aan ontwikkelende marktpartijen. Er wordt voor
deze werkwijze gekozen om de eigen grondpositie binnen de markt te behouden.
Om de publieke doelen te halen wenst de gemeente een regisserende rol te
bereiken bij ruimtelijke processen.
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Niet in exploitatie genomen gronden
Harlingen heeft diverse percelen grond in voorraad met het oog op het
ontwikkelen van toekomstige bestemmingsplannen, te weten:

Het terrein Westerzeedijk
Het Spaansenterrein
Het Maditerrein
Overig (diversen,
verspreid in gemeente)
Totaal

oppervlakte

boekwaarde

boekwaarde

83.170
67.466
8.876

op 1 jan. 2018
415.850
0
44.380

op 31 dec. 2018
415.850
0
44.380

97.507
257.019

102.866
563.096

102.866
563.096

Erfpachtgronden
De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden bedroeg per 31-12-2018
€ 10.737.000.
Het betreft hier gronden uit oude grondexploitaties voor woningbouw (€ 37.000)
en voor bedrijfsterreinen (€ 10.700.000), die niet zijn verkocht, maar in erfpacht
zijn uitgegeven.
De aan deze erfpachtgronden toegerekende rentekosten bedroegen in 2018
€ 5.884.
De jaarlijkse opbrengst erfpachtcanon bedroeg in 2018 € 133.000. Dit is inclusief
de erfpachtopbrengsten van gronden die geen boekwaarde hebben (€ 42.000).
Grondexploitaties, onderhanden werken
Er zijn momenteel geen gemeentelijke grondexploitaties. Er lopen nog twee
particuliere grondexploitaties, nl. het realiseren van de nieuwbouwwijk Ludinga
en de uitbreiding van de industriehaven door de ontwikkelingsmaatschappij
Westergo.

Toelichting:
Het terrein Westerzeedijk
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, mede veroorzaakt door de
aanwezige reserveringszone, zijn de gronden aan de Westerzeedijk afgewaardeerd
naar agrarische waarde (€ 5 per m²).

Ludinga
In 2004 is gestart met de ontwikkeling van dit uitleggebied voor woningbouw ten
zuidoosten van Harlingen. Dit wordt gedaan door de projectontwikkelaar Ludinga
Vastgoed BV.
De binnen dit uitleggebied in eigendom van de gemeente Harlingen zijnde gronden
zijn per 1 januari 2002 voor € 4,2 miljoen verkocht aan Ludinga Vastgoed BV.
Levering en betaling vinden plaats op het moment van levering door Ludinga
Vastgoed BV van gronden in bouwrijpe staat aan de nieuwe bewoners.
Voor het nog niet door Ludinga Vastgoed BV voldane gedeelte van deze koopsom
ontvangt de gemeente een rentevergoeding vanaf 1 januari 2002.
In de eerste bestuursrapportage 2012 is besloten de rentelasten van de
boekwaarde van dit complex niet langer bij te boeken, maar ten laste van
de exploitatie te brengen. Hiermee is een belangrijk risico binnen deze
grondexploitatie weggenomen.
In 2018 is € 187.537 in mindering gebracht op de boekwaarde en is € 38.844
toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga.
Totaal is sinds 2005 123.135 m² geleverd aan eindgebruikers. Dit is 51,7% van de
totale hoeveelheid aan Ludinga Vastgoed te leveren grond die geraamd is op ca. 24
hectare.

Het Spaansenterrein
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein is het in 2011
afgewaardeerd naar nihil.
Het Maditerrein
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden is dit terrein afgewaardeerd
naar agrarische waarde
(€ 5 per m²).
Overig
Het betreffen hier diverse percelen, verspreid over de gemeente, met een totale
oppervlakte van 9,7 hectare. Ze hebben nog een boekwaarde van € 102.866
(€ 1,06 per m²). Deze grond is gedeeltelijk verpacht (opbrengst € 2.945).
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Financiële overzicht Ludinga:
Boekwaarde op 1 januari 2018:
€ 2.922.342
Lasten 2018:
Baten 2018:
€ 187.537
Boekwaarde op 31 december 2018: € 2.734.805

krijgen om middelen elders in te zetten. Een gewijzigd programma heeft de raad in
februari 2016 goedgekeurd. De provincie heeft hierna een gewijzigde beschikking
afgegeven. De wijzigingen zijn goedgekeurd en de termijn is opgeschort tot eind
2019. Dit levert ruimte op in de uitvoeringstermijnen.
Perseverantia
De bodemsanering van dit terrein is opgenomen in de aanbesteding van de N31.
De subsidietoekenning heeft betrekking op het saneren van de verontreinigingen
ter plaatse van de tunnelbak met op- en afritten en op het saneren van de
spots op het overige deel van Perseverantia tot boven de interventiewaarde.
De gemeentelijke kosten van de sanering worden gedekt uit de reserve ISV3
(provinciaal en gemeentelijk deel). Inmiddels is er een evaluatierapport opgesteld
en daarmee heeft het bevoegd gezag ook al ingestemd. De verantwoording van de
kosten van de sanering is in juli 2018 aan de provincie voorgelegd. In oktober 2018
is aanvullende informatie verstrekt. De komende tijd zal het gebied Perseverantia
worden herontwikkeld.

Op de gemeentelijke balans is deze boekwaarde sinds 1 januari 2017 op basis van
BBV-regelgeving gesplitst:
Vlottende activa, voorraden:
€ 2.410.081
Vlottende activa, vorderingen:
€ 324.724
Industriehaven
De ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV houdt zich bezig met de
ontwikkeling van de tweede industriehaven in Harlingen. Thans bestaan de
activiteiten met name uit de verkoop van de resterende industrieterreinen. Sinds
2015 zijn de gemeente Harlingen en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. ieder voor 50%
deelnemer in de ontwikkelingsmaatschappij.
In september 2018 is door de gemeente Harlingen circa 11 hectare grond
aangekocht van Westergo voor het bedrag van € 9.910.000. Na deze
grondtransactie resteert nog ongeveer 5 hectare.

Plan Zuid
Een aanzienlijk deel van de gereserveerde ISV-middelen was bestemd voor Plan
Zuid. Het project Plan Zuid heeft vertraging opgelopen door herprioritering van de
plaatselijke corporatie door opgelegde externe (financiële) wet- en regelgeving.
Daarnaast heeft de ontstane roering onder bewoners van de wijk geleid tot
vertraging. In 2016 is de herstructurering plan Zuid fase lb afgerond en is de
openbare ruimte woonrijp gemaakt. De financiële verantwoording moet nog
plaatsvinden bij de aanvraag tot vaststelling van de beschikking.
Omdat de herontwikkeling Plan Zuid de afgelopen jaren nagenoeg stil heeft
gestaan is er door de gemeente Harlingen bij de provincie Fryslân verzocht
om de nog beschikbare ISV middelen ook elders in te zetten. Hiervoor is eind
2015 eenaanvulling/wijziging op het bestaande ISV programma geschreven. De
belangrijkste wijzigingen daarin zijn het toevoegen van twee extra prioritaire
gebieden, te weten
de Steenhouwersstraat (aanpalend aan ontwikkelingen op het Dukdalf terrein) en
het voormalig AZC-terrein.

Grondexploitatie, reserves en voorzieningen
Voor grondexploitaties, waarvoor op basis van een geactualiseerde
exploitatieopzet een verlies wordt geprognosticeerd, wordt een voorziening
aangehouden. Uitgangspunt hierbij is een behoedzame raming van de
opbrengsten.
Op dit moment zijn er geen voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties.
Stedelijke vernieuwing
Nauw verbonden met de grondexploitatie is de reserve ISV3 (stedelijke
vernieuwing). In het Meerjaren Ontwikkelings Programma 2010-2014 (met
uitloop tot eind 2017) ISV3 is subsidie beschikbaar gesteld voor de verdere
herstructurering/herinrichting van Plan Zuid en voor de bodemsanering
Perseverantia. Inclusief de gemeentelijke cofinanciering is bijna € 4 miljoen
beschikbaar.
Omdat een aantal projecten vertraging heeft opgelopen is de provincie Fryslân
verzocht om het ISV3 programma op onderdelen te wijzigen en toestemming te
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Plan Zuid fase 2 (Vml. AZC-terrein)
Door middel van een uitvoerig proces van participatie en inspraak is er een plan
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woningen in de sociale huursector. Het bestemmingsplan Harlingen – Plan Zuid
fase 2 is door de gemeenteraad op 12 juli 2017 vastgesteld en dit is inmiddels
onherroepelijk. De voorbereiding voor de werkzaamheden zijn gestart. Eind 2018
waren de eerste 20 woningen klaar. Ook zijn de vijvers van het parkgedeelte
gereed.
Gebouw C
Ook onderdeel van het ISV3 programma is de herontwikkeling van het voormalig
RSG schoolgebouw gebouw C. Dit gebouw is getransformeerd naar een brede
dagbestedingsvoorziening en activiteitencentrum voor stad en wijk. Hiervoor zijn
kwartiermakers aangesteld en is een plan gemaakt om het pand de komende
jaren te verbouwen en geschikt te maken voor zijn functie. De aanpassingen aan
het gebouw zijn afgerond. Restauratie/renovatie van het gebouw en de inpandige
aanpassingen zijn uitgevoerd. Net als het schilderwerk, isolatiewerk en het
vervangen van leidingen. Herinrichting en aankleding van het terrein is uitgevoerd.
De kosten voor de werkzaamheden aan gebouw C RSG vallen iets hoger uit.
Dukdalf/Steenhouwersstraat
In de tweede helft van 2016 zijn de panden aan de Steenhouwersstraat
aangekocht. De woningen aan de Steenhouwersstraat zijn gesloopt en de
sanering van het terrein heeft plaatsgevonden in 2017. De kabels en leidingen
zijn verlegd en de Steenhouwersstraat is omgelegd en definitief bestraat. Na
de bouw van de woningen/appartementen zal het terrein definitief woonrijp
opgeleverd worden en zal het pleintje grenzend aan de Spoorstraat gerealiseerd
worden. Het uitwerkingsplan voor het gehele dukdalfterrein is onherroepelijk
en de omgevingsvergunning is 19 oktober 2018 verleend voor de bouw van 70
appartementen.
Spaansen
Door de juridische kwestie waarbij onderzocht wordt of de aankoop mogelijk
staatssteun betreft, ligt de ontwikkeling op het Spaansenterrein stil voor wat
betreft woningbouw. In het Meerjaren Ontwikkelings Programma van 2011 waren
middelen gereserveerd voor het bouwrijp maken van een 1e fase woningbouw.
Binnen de ISV3-periode vindt de ontwikkeling van het Spaansenterrein niet meer
plaats en daarom komt het Spaansenterrein niet meer terug in het gewijzigd ISV3
programma.
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H. INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

Bij de beoordeling van de wettelijke taken wordt ook gecontroleerd in hoeverre
de gemeente heeft voldaan aan de verbeterpunten in voorgaande jaren.
Vorig jaar heeft de provincie voor het eerst gevraagd om naar aanleiding van
de verbeterpunten een verbeterdocument op te stellen. Ook dit jaar vraagt
de provincie de gemeenten om deze verbeterpunten te inventariseren, een
verbeterdocument op te stellen en dit voor 1 april ter kennisname toe te zenden
aan de provincie.
Voor Harlingen betekent dit dat we een verbeterplan voor de onderdelen
Archief en informatiebeheer en omgevingsrecht/Wabo opstellen. In de
programmabegroting 2020 volgt meer informatie over deze verbeterplannen.
Met name op het gebied van archief en informatiebeheer kost het kunnen voldoen
aan de wettelijke taken veel tijd en energie. Harlingen is hierbij geen uitzondering.
Alle Friese gemeenten scoren op dit onderdeel matig.

Inleiding
De Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is vanaf 1 oktober 2012 van kracht.
Hiermee is het interbestuurlijk toezicht ingrijpend veranderd. Uitgangspunt van de
wet is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent.
En dat de horizontale verantwoording – van gemeentebestuur aan gemeenteraad
en gedeputeerde staten aan Provinciale staten – op orde is. Daardoor kan het
toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd.
Verder geldt het uitgangspunt ‘eenmalige vraag, meervoudig gebruik’: gemeenten
en provincies hoeven voortaan hun verantwoordingsinformatie dus maar één keer
aan te leveren.
Kenmerkend voor het Friese IBT is de voorkant benadering, dat wil zeggen dat de
provincie in lijn met de coöperatiegedachte samen met de gemeenten afspraken
maakt.

In onderstaand overzicht is de beoordeling over de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017
weergegeven.

Interbestuurlijk toezichtterreinen
Op de IBT terreinen geeft de provincie in termen van goed, matig of onvoldoende
aan hoe de uitvoering van taken verloopt. Deze taken zijn: archief en
informatiebeheer, monumentenzorg, omgevingsrecht/Wabo, Ruimtelijke ordening
en water.
Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, informeren wij de raad
over de actuele stand van zaken.
In juli 2018 heeft de gemeente informatie verstrekt aan de Provinsje Fryslân met
betrekking tot bovengenoemde onderwerpen over het jaar 2017.
In december 2018 is van de provincie het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht
ontvangen. In het vervolg van deze paragraaf wordt dit totaalbeeld uitgewerkt per
onderdeel.
De provincie geeft in haar brief onder andere aan dat vijf jaar na de
inwerkingtreding van de Wrgt in opdracht van het rijk een evaluatie is gehouden.
Deze is in augustus 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk wil
het rijk toezicht da tpast bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het feit dat
overheden in toenemende mate gezamenlijk opgaven oppakken.
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Onderdeel

Beoordeling
2014

Beoordeling 2015

Beoordeling 2016

Beoordeling
2017

Archief en
informatiebeheer

Matig

Matig

Matig

Matig

Monumentenzorg

Goed

Goed

Goed

Goed

Omgevingsrecht/Wabo

Matig/
onvoldoende

Matig/Goed

Matig/Goed

Goed

Ruimtelijke Ordening

Matig

Goed

Goed

Goed

Water

Goed

Goed

Goed

Goed

Archief en informatiebeheer:
Beoordeling provincie
De gemeente voldoet nog niet aan alle wettelijke eisen, maar we hebben
voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van taakverwaarlozing.
Harlingen heeft volgens de provincie de verbeteringen goed opgepakt, maar deze
hebben nog niet geleid tot de gewenste eindresultaten, zoals bedoeld door de
VNG. Het is dus nadrukkelijk niet een kwalitatief oordeel, maar een indicatie van
de mate waarin wordt voldaan aan de wettelijke taak op het beleidsterrein archiefen informatiebeheer.
Jaarstukken 2018
Beoordeling: matig
gemeente Harlingen

Verbeterpunten provincie
In het volgende beoordelingsverslag gaat de provincie na welke punten uit het
verbeterplan daadwerkelijk zijn gerealiseerd in 2018.
De provincie gaat bekijken welke stappen zijn ondernomen om te komen tot
een kwaliteitssysteem, inclusief functionele eisen, het maken van een actueel,
compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden
en het opstellen van een bewaarstrategie.

Ruimtelijke ordening
Beoordeling provincie
De provincie beoordeelt of de gemeente een uitvoeringsprogramma 2018 en een
jaarverslag 2017 tijdig heeft vastgesteld. Ook van belang voor een goede sturing op
de beleidscyclus is tijdige vaststelling van het verslag over het gevoerde ruimtelijke
beleid in 2017.
Beoordeling: goed

Monumentenzorg
Beoordeling provincie
U heeft de gevraagde informatie aangeleverd. U voldoet daarmee aan de richtlijn.
Beoordeling: goed

Verbeterpunten provincie: geen
Water
Beoordeling provincie
De gemeente heeft een rioleringsplan vastgesteld voor de periode 2014-2018 en
voldoet daarmee aan haar verplichting.
Beoordeling: goed

Verbeterpunten provincie: geen
Omgevingsrecht/Wabo
Beoordeling provincie
De gemeente heeft een actueel beleidsplan met in het uitvoeringsprogramma
geactualiseerde en geprioriteerde doelstellingen. De gemeente laat zien dat zij
actief bezig is met het oppakken van de verbeterpunten.
Beoordeling: goed

Verbeterpunten provincie: geen

Verbeterpunten provincie:
De provincie geeft de volgende verbeterpunten aan:
Ga in het jaarverslag in op hoe de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan
het bereiken van de doelstellingen voor de verschillende prioriteiten;
Draag zorg voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria;
Implementeer de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en zorg dat dit in de
organisatie is geborgd.
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I. NOG UIT TE VOEREN WERKEN

3. Duurzaamheidsbeleid.
In 2010 is via de milieuadviesdienst een subsidie ontvangen van € 55.000 uit
het Fonds Duurzaamheid & klimaat. Dit bedrag is toen door de gemeenteraad
geoormerkt voor acties die voortvloeien uit de in 2009 door de gemeenteraad
vastgestelde kadernotitie Duurzaamheidsbeleid.
In de raadsvergadering van 4 maart 2015 is als vervolg de duurzaamheidsnotitie
2015 vastgesteld en is besloten het in 2011 door de gemeenteraad gereserveerde
bedrag voor duurzaamheidsleningen ad € 100.000 beschikbaar te stellen
voor duurzame maatregelen op grond van deze notitie, zoals het plaatsen van
zonnepanelen.
Van het totale budget voor duurzaamheidsbeleid ad € 155.000 resteerde op 31
december 2018 nog € 77.000. Dit restantbudget wordt in 2019 verder uitgegeven
aan acties, zoals opgenomen in de duurzaamheidsnotitie 2015.

Het totaalbedrag van de nog uit te voeren werken bestaat uit de restanten
van eenmalige budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad
en die niet gedekt zijn uit een reserve of een voorziening. Het totaalbedrag
op 31 december 2018 is € 192.000. Op grond van de verslaggevingsregels
van de commissie BBV worden deze restantbudgetten overgeheveld naar het
begrotingsjaar 2018. Ze komen in aanmerking voor overheveling, omdat de
projecten waarvoor de budgetten beschikbaar zijn gesteld door uiteenlopende
oorzaken nog lopen.
nr.

Omschrijving

Taakveld

bedrag

1

Opleidingsbudget gemeenteraad

010 bestuur

2

Reservering asielinstroom

650 arbeidsparticipatie

75.000

3

Duurzaamheidsbeleid

740 milieu

77.000

4

Onderzoek REC

750 milieu

34.000

totaal:

6.000

4. REC-onderzoek.
Voor het onderzoek naar de financiële, juridische en economische gevolgen van
de sluiting van de REC is op 12 december 2018 door de gemeenteraad een krediet
van € 44.900 beschikbaar gesteld met als dekking de nog niet bestemde eenmalige
financiële ruimte in 2018. In 2018 is een bedrag van ruim € 11.000 uitgegeven ten
laste van dit krediet. Het resterende krediet ad € 34.000 wordt in 2019 aangewend
voor de verdere kosten van dit onderzoek.

192.000

Toelichting:
1. Opleidingsbudget gemeenteraad
Voor het inwerken van de nieuwe gemeenteraad was in 2018 een eenmalig
budget van € 12.250 beschikbaar. Het van dit budget op 31 december 2018 nog
resterende bedrag, groot € 6.000, wordt in 2019 ingezet voor de afronding van de
inwerkperiode.
2. Reservering asielinstroom
Niet alle van het COA ontvangen gelden zijn in 2018 uitgegeven. Het niet
uitgegeven bedrag van afgerond € 75.000 wordt vooralsnog voor deze taak
gereserveerd ter dekking van nog lopende trajecten welke naar verwachting
in 2019 worden afgerond. Voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve
verwezen naar de toelichting bij programma 7 (taakveldenrealisatie).
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J. AANWENDING ONVOORZIEN
In de begroting is een post geraamd voor structureel onvoorziene uitgaven.
In de loop van het dienstjaar wordt hierover beschikt of bedragen aan toegevoegd.
In overeenstemming met art. 25 van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten wordt onderstaand overzicht gegeven van de
aanwendingen en toevoegingen in de loop van 2018.
Primitieve raming
30.000
Onttrekkingen/toevoegingen:
9e begrotingswijziging
10.660
23e begrotingswijziging
19.613
43e begrotingswijziging
- 480
Raming na wijziging
59.793

Toelichting:
Bij de 9e begrotingswijziging is het voordelige verschil tussen de jaarlijkse lasten
en de besparing op de stroomkosten en SDE+ subsidie op de in 2017 geplaatste
zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen meegenomen.
Bij de 23e begrotingswijziging is het restant van de structureel onvoorziene
uitgaven van 2017 overgeheveld naar 2018.
Bij de 43e begrotingswijziging zijn jaarlijkse kosten voor de Ibabs app voor de duocommissieleden geraamd.
De werkelijke lasten op de post onvoorzien zijn in 2018 € 477,- negatief. Dit betreft
diverse afrondingen cq correctieboekingen.
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BALANS
Activa
Bedragen x € 1.000

Vaste activa

31 december 2018

Immateriele vaste activa
-

Bijdrage aan activa in eigendom derden

0
0

Gronden uitgegeven in erfpacht

-

Investeringen met economisch nut

-

75.802

10.737

48.917
  
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrij- 15.557
Investeringen met maatschappelijk nut

49.349
15.592

591

52

Financiële vaste activa
-

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

-

Leningen aan deelnemingen

-

Overige langlopende leningen u/g

65.820

827

ding van de kosten een heffing wordt geheven
-

442
442

Materiële vaste activa
Investeringen economisch nut
-

31 december 2017

5.733
4.107
0
1.626

2.498
435
0
2.063

Totaal vaste activa

81.535
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68.760

Vlottende activa
Voorraden

2.417

2.577

-

Onderhanden werk (o.a. gronden in exploitatie)

0

0

-

Gereed product en handelsgoederen

2.417

2.577

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
-

Vorderingen op openbare lichamen

-

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist

-

Overige vorderingen

6.036
4.362
0
1.674

3.629
2.466
2.781

Liquide middelen
-

Kassaldi

-

Bank- en girosaldi

5
5
0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

408
2
406

Overlopende activa
-

  8.876

1.677
1.677

1.295
1.295

Totaal vlottende activa
Totaal activa

10.136
91.670

In de rekening van 2018 is de aanslag Vennootschapsbelasting 2016 verwerkt.
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13.157
81.917

BALANS
Passiva
Bedragen x € 1.000
Vaste passiva

31 december 2018

Eigen vermogen

31 december 2017
32.644

Algemene reserves

34.117

12.515

10.384

19.281

18.936

Bestemmingsreserves
-

Overige bestemmingsreserves

Resultaat boekjaar

848

Voorzieningen

4.797
10.101

13.308

-

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s

7.448

9.580

-

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

2.418

3.493

-

Voorzieningen voor middelen van derden met een specifieke aanwendingsrichting

235

235

Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
-

39.633

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

39.633

Totaal vaste passiva

28.450
28.450

82.378

71.078

5.660

2.395

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
-

Overige schulden

2.171

2.395

-

Bank- en girosaldi

3.489

0

Overlopende passiva

3.632

3.647

-

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

3.232

2.885

-

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel

273

616

- Overige vooruitontvangen bedragen

127

Totaal vlottende passiva
Totaal Passiva

Gewaarborgde geldleningen
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146
9.292

6.042

91.670

81.917

Jaarstukken 2018
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55.238

Overzicht baten en lasten 2018
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving programma
Programma
1 Bestuur en ondersteuning
2 Veiligheid
3 Verkeer, vervoer en waterstaat
4 Economie
5 Onderwijs
6 Sport, cultuur en recreatie
7 Sociaal domein
8 Volksgezondheid en milieu
9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  Totaal

Omschrijving programma
Programma

Raming begrotingsjaar voor wijziging
Lasten

Baten

Omschrijving programma

Saldo

9.844

37.360

27.516

1.410
9.343
586
2.312
4.537
23.319
3.689
705

69
5.519
154
152
819
8.019
3.472
180

1.3413.8244322.1603.71815.300217525-

55.745

55.745

-

Baten

Saldo

16.902

49.112

32.209

1.413

69

1.345-

13.998

8.970

5.028-

4 Economie

549

201

348-

5 Onderwijs

2.345

172

2.173-

6 Sport, cultuur en recreatie

6.109

1.045

5.064-

2 Veiligheid
3 Verkeer, vervoer en waterstaat

7 Sociaal domein

23.641

7.847

15.794-

8 Volksgezondheid en milieu

3.852

3.473

379-

9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

2.364

285

2.079-

71.175

71.175

0

  Totaal

Lasten

Baten

Saldo

18.241

47.360

29.119

1.415

70

1.346-

11.455

7.324

4.131-

4 Economie

477

251

227-

5 Onderwijs

2.292

171

2.121-

6 Sport, cultuur en recreatie

5.259

1.004

4.255-

23.698

8.117

15.581-

3.775

3.403

372-

9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

666

428

238-

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

67.280

68.128

848

1 Bestuur en ondersteuning
2 Veiligheid
3 Verkeer, vervoer en waterstaat

7 Sociaal domein
8 Volksgezondheid en milieu

Raming begrotingsjaar na wijziging
Lasten

1 Bestuur en ondersteuning

Programma
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Realisatie begrotingsjaar voor saldobestemming

Recapitulatie lasten en baten 2018 (x € 1.000) per programma
Nr.

Omschrijving

Totaal lasten*

Totaal baten*

1

resultaat

Mutaties
reserves

Saldo rekening

Bestuur en ondersteuning

1.415

805

-610

2

Veiligheid

1.415

70

-1.346

3

Verkeer, vervoer en waterstaat

6.271

2.141

-4.131

791

-3.340

4

Economie

477

251

-227

20

-207

382

-228
-1.346

5

Onderwijs

2.292

171

-2.121

-164

-2.285

6

Sport, cultuur en recreatie

5.054

799

-4.255

976

-3.279

7

Sociaal domein

23.698

8.117

-15.581

284

-15.297

8

Volksgezondheid en milieu

3.689

3.317

-372

9

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

666

428

-238

32

-206

44.977

16.099

-28.881

2.321

-26.560

Totaal programma’s

-372

-

Overhead

7.121

975

-6.146

-6.146

-

Algemene dekkingsmiddelen

1.201

34.788

33.587

33.587

-

Vennootschapsbelasting

-31

-31

Resultaat voor bestemming
-

Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

31
53.330

51.862

-1.473

2.321

848

7.937

10.258

2.321

-2.321

0

61.267

62.120

848

0

848

* toelichting:
In bovenstaand overzicht zijn, op verzoek van de accountant, de lasten en baten
verlaagd met de onderhoudskosten die voortvloeien uit de beheerplannen
respectievelijk de bijdrage uit de onderhavige voorziening (voor hetzelfde bedrag)
ter dekking van deze lasten. Het gaat hier om een bedrag van afgerond € 6 miljoen.
Opgemerkt wordt dat dit geen effect heeft op het resultaat van de jaarrekening.
Op grond van de boekhoudvoorschriften moeten jaarlijks ten laste van de
exploitatie dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden gedaan waarna de
onderhavige onderhouds-uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorzieningen
worden gebracht.

voorzieningen te brengen maar deze via de exploitatie (zowel voor de begroting
als ook voor de rekening) te laten lopen. Dit heeft wel als consequentie dat de
exploitatie iets wordt opgeblazen, immers de onderhoudslasten zijn nu twee keer
verantwoord (de dotatie als ook de werkelijke lasten) terwijl de werkelijke lasten
worden gedekt vanuit de voorziening.

In afwijking hiervop heeft Harlingen er, uit een oogpunt van transparantie, voor
gekozen de werkelijke onderhoudsuitgaven niet rechtstreeks ten laste van de
95

De accountant kan zich niet langer vinden in de wijze waarop Harlingen met
de voorzieningen omgaat en heeft gevraagd om in de toekomst conform de
voorschriften te gaan handelen. Wij hebben hier gehoor aan gegeven en hebben
Inmiddels de administratie aangepast. Met ingang van boekjaar 2019 volgen wij de
werkwijze zoals die in de BBV is voorgeschreven.
Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen jaarrekening 2018

Personeelslasten worden (in principe) toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele
lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

bedragen x € 1.000
Omschrijving

lasten

baten

saldo

Treasury

-181

1.065

884

OZB

-178

3.573

3.395

Parkeerbelasting

-33

715

682

Overige belastingen:

-52

- hondenbelasting
- precariobelasting

-757

- reclamebelasting
Algemene uitkering gemeentefonds
Onvoorziene baten en lasten

-52
79

79

900

143

55

55

28.367

28.367

34

34

34.788

33.587

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken
zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van
schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

(afwikkelingsverschillen oude jaren)
Totaal

-1.201

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Vaste activa
Afschrijving geschiedt lineair. Uitzonderingen hierop zijn de investeringen
in riolering, aanleg en verbeteren damwanden en kademuren, aanbrengen
kathodische bescherming en de aanleg van kunstgrasvelden. Bij deze genoemde
investeringen wordt de annuïteiten methode gehanteerd. Afschrijving vindt plaats
vanaf het moment van ingebruikname.
Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar het overzicht op
de volgende pagina.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Bij
deze jaarrekening dienen de bijlagen bij de jaarrekening te worden betrokken.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt
plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen
voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Immateriële vaste activa
Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- c.q.
vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen
die naar verwachting duurzaam zijn.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden is de afschrijvingsduur
maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt
verstrekt.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het
moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt opgenomen conform de laatst
gepubliceerde accresmededeling van het boekjaar.
Dit is de septembercirculaire.
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Materiële vaste activa
In erfpacht uitgegeven gronden. De in erfpacht uitgegeven gronden zijn
gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves
en het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het
resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde
bestemming heeft gegeven.

Overige materiële vaste activa Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Voor toekomstige investeringen met een meerjarig nut worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• De afschrijving vindt plaats op basis van de bruto-verantwoordingsmethode.
• Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investering. In dit
geval is sprake van de netto methode.
• Indien de raad heeft besloten tot dekking uit een ‘bestemmingsreserve’ dan
mag deze reserve niet in mindering worden gebracht op de investering. Deze
reserve kan dan worden gebruikt als dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierop is een
uitzondering gemaakt voor de voorzieningen grondexploitatie en de voorziening
N31 en de voorziening Pensioenen wethouders en oud-wethouders. Deze
voorzieningen zijn op de contante waarde gewaardeerd.
Vaste schulden
Vaste schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één
jaar of langer.

Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa vallen de deelnemingen en de overige langlopende
leningen.
De waardering is tegen de nominale waarde. Dit is de verstrekte waarde,
verminderd met aflossingen en andere terug ontvangsten.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraden
De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de vervaardigingkosten inclusief
rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. Eventueel
getroffen voorzieningen voor verliezen zijn in mindering op de boekwaarde
gebracht. De voorraad gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingprijs.

Vennootschapsbelasting (Vpb)
In 2018 is de aangifte Vpb over 2016 afgerond en betaald. Opdit moment is de
aangifte 2017 in voorbereiding. Op dit moment is de verwachting dat de aanslag
niet hoger5.000 euro zal bedragen. Gezien dit geringe bedrag is hiervoor geen
bedrag op de balans opgenomen
De gemeente Harlingen heeft geen recht op verliescompensatie krachtens de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969. Derhalve heeft de gemeente Harlingen aan de
actiefzijde van de balans geen bedrag opgenomen buiten de balanstelling.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks wordt
aan het college voorgesteld om vorderingen welke als oninbaar moeten worden
beschouwd ten laste van het resultaat te brengen. Voor vorderingen welke dubieus
zijn, wordt een voorziening gevormd.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het
totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Gronden
Automatiseringsapparatuur
Kantoormachines
Meubilair
Gebouwen
- semi-permanent
- zwembad
- overig
Installaties
- telefooncentrale
- overig
Tractie en gereedschappen
- schaftwagens
- overig
Wegen en fietspaden
Bruggen
Binnenhavens/waterwegen
Zeehavens
- damwanden/kademuren
- houten walbeschoeiingen
- aanbrengen kathodische bescherming
- overig
Sportvoorzieningen
- aanleg sportvelden/kunstgrasvelden
- groot onderhoud/renovatie
Plantsoenen/openbaar groen
Riolering
- aanleg riolering
- installaties/wervels en gemalen
- overig

Geen afschrijving
4 – 10 jaar
5 jaar
7 – 15 jaar
15 jaar
25 jaar
30 – 40 jaar
6 jaar
10 – 15 jaar
10 jaar
3 – 6 jaar
15 – 25 jaar
25 – 40 jaar
25 – 30 jaar
40 jaar
15 jaar
10 jaar
25 jaar
15 jaar
15 jaar
25 jaar
60 jaar
15 jaar
45 jaar
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Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Immateriële activa

Immateriële vaste
activa
Bijdrage aan activa in
eigendom derden
Totaal immateriële
vaste activa

Stand Investeringen Aflossingen Afschrijving
1-1-2018
2018
2018
2018

Desinves Voorziening
teringen
2018

Stand
31-12-2018

442

0

0

442

0

0

442

0

0

442

0

0

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 31 december
In erfpacht uitgegeven gronden
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een
heffing wordt geheven
Investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd voor 1 januari 2017
Investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd na 1 januari 2017
Totaal materiële vaste activa

2018
10.737*
48.917
15.557
48
543
75.802

2017
827
49.349
15.592
44
8
65.820

*De vermeerdering van de waarde van In erfpacht uitgegeven gronden wordt veroorzaakt vanwege de aankoop van gronden van Westergo, aangekocht door de gemeente
en uitgegeven in erfpacht ten behoeve van N.V. Port of Harlingen.
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Materiële vaste activa

Stand 1-1-2018

Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen

Investeringen 2018 Afschrijving 2018 Desinvesteringen 2018 Bijdrage derden

overboeking Stand 31-12-2018

4.621

0

108

0

0

4.513

30.692

2.329

1.107

0

3

28.792

2.943

777

3.088

919

26.950

303

109

68

7

0

337

646

133

114

0

0

665

1.937

1.074

189

135

0

66.992

6.589

2.364

3.230

922

67.064

-2.000

0

0

0

0

-2.000*

64.992

6.589

2.364

3.230

922

65.064

787

32.699

Grond- weg- en waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste activa

-787

1.899

Totaal materiële vaste activa

Voorziening terrein Spaansen
Totaal materiële vaste activa
(incl voorz)

De kwestie met betrekking tot de aankoop van het Spaansenterrein is nog in procedure. De voorziening blijft daarom gehandhaafd.
Activa in ontwikkeling bedraagt € 410.910. (krediet onderwijshuisvesting academie )

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Leningen aan deelnemingen

Boekwaarde
1-1-2018
ex voorz

Investeringen
2018

440

Aflossingen
2018

3.672*

0

Afschrijving
2018

Desinvesteringen
2018

Voorziening

Boekwaarde
31-12-2018

0

0

5

4.107

0

0

Overige langlopende leningen

2.063

0

437

0

Totaal financiële vaste activa

2.503

3.672

437

0

* Het betreft hier in hoofdzaak de inbreng in de N.V. Port of Harlingen.

100

0

1.626
5

5.733

De kapitaalverstrekking aan deelnemingen
bestaan per 31 december uit:

Saldo lening

Deelneming in CV/BV industriehaven

Voorziening

vrijval

Saldo 31-12-2018

4

4

Stichting Volkskredietbank Leeuwarden

250

250

Deelneming Omrin

103

103

Deelneming BNG

78

78

Deelneming POH

3.672

3.672

Lening CBL vennootschap
Totaal kapitaalverstrekking
aan deelnemingen

5

5

4.112

5

De overige langlopende leningen bestaan per 31 december

Saldo lening

Verstrekte hypothecaire leningen personeel

0
Voorziening

4.107
Saldo 31-12-2018

522

522

Verstrekte leningen aan personeel voor pc’s en fietsen

0

0

Verstrekte geldlening aan HLTC Ready

6

6

Verstrekte geldlening CV Westergo

794

794

Verstrekte geldlening Maritieme Academie

130

130

Lening coöperatie zonnepark
Totaal overige langlopende leningen

174

174

1626

1626

Vlottende activa
Voorraden
Boekwaarde per 31 december

2018

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2017
-

-

Gereed product en handelsgoederen

2.417

2.577

Totaal voorraden

2.417

2.577

Gereed product
Ludinga I
Overige voorraden
Totaal gereed product

Stand 01-01-2018

Investering 2018

Desinvestering 2018

2.575

Bijdragen van derden 2018

134

2

6

2.577

6

32

Stand 31-122018
2.410
8

134
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32

2.418

Uitzettingen korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen

2018

2017

4.362

3.629

-

2.466

2.448

3.441

774-

660-

6.036

8.876

- Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist
- Overige vorderingen
- Voorziening
Totaal uitzettingen korter dan één jaar

Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige financiën
onder te brengen bij het Rijk. Tot een bepaald bedrag (drempelbedrag) mogen
gemeenten hun overtollige financiën buiten de schatkist van het Rijk aanhouden.
Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald:
Voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen

is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het
drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt;
Voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het
drempelbedrag gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x € 500 miljoen) plus 0,2% van het
deel van het begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt.

Het overzicht over 2018 ziet er als volgt uit:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

418,0900125
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist
aangehouden middelen

139

132

134

138

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

279

286

284

280

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

55.745

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk
is aan € 500 miljoen

55.745

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen
te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002
met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

418,0900125
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(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Passiva

Som van de per
dag buiten ‘s Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)

12.551

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) /
(5b)

Kwartaalcijfer op
dagbasis buiten
‘s Rijks schatkist
aangehouden middelen

139

132

134

138

(5a)

Liquide middelen per 31 december

12.023

12.299

Vaste passiva
Eigen vermogen per 31 december
Algemene reserve
bestemmingsreserves
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

12.716

2018

2017

Kassaldi

5

3

Banksaldi

-

407

Liquide middelen burgerzaken

-

-

Totaal liquide middelen

5

409

2018

2017

230

288

1.443

1.007

4

-

1.677

1.295

Overlopende activa per 31 december
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Nog te verdelen oninbare posten
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2018
12.515
19.281
848
32.644

2017
10.384
18.936
4.797
34.117

Reserves

Saldo
01-01-2018

Resultaat bestemming 2017

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Stand
31-12-2018

Algemene reserves
-Algemene reserve (weerstandsvermogen)

5.000

- Algemene investeringsreserve (incl resultaat vorig boekjaar)
- Reserve nog uit te voeren werken

5.384

5.000
4.093

180

2.142

-

7.515
-

Bestemmingsreserves
- Bestemmingsreserves
-Dekkingsreserves

10.159
8.776

705

642
2.567

Nog te bestemmen resultaat boekjaar
Totaal reserves

34.116

-4.797
0

848
4.238

Specificatie Algemene investeringsreserve
toevoeging
opheffing Friese merenproject
afkoop parkeerplaatsen
vermindering
Opzetten klantencontactcentrum
Werkbudget N31
VTH/civieltechniek N31
vorming reserve stadsentree Spoorstraat
vorming reserve fietspad Wijnaldum-Midlum
Het nieuwe werken
implementatie omgevingswet
vorming reserve vrijliggende fietspaden Stationsweg
woonvisie
subsidie comité viiserijdagen
gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
tall ships 2018
vorming reserve afkoop parkeerplaatsen
strategisch opleidingsplan
inventaris archief 1098 - 2010

2.282
1.286

9.224
10.057

5.710

848
32.644

vorming reserve afmeervoorziening cruisevaart
Project kulturele haadsted 11 fountains
wijkcoaching
culturele hoofdstad
beleidsnotitie recreatie en toerisme
subsidie Willem Barentsz
Renovatie Harmenspark
medewerker parkeren/verkeer
opwaarderen Harlinger bos
ICT-samenwerking
Pilot vernieuwende aanpak werkloosheid
nog uit te voeren werken

172.581
7.500
180.081
0
47.163
23.654
3.230
1.950
13.327
12.500
398.416
20.000
16.000
15.039
345.672
34.500
11.378
11.860
104

453.423
49.765
4.250
15.848
20.000
50.000
117.531
25.812
1.000
82.821
118.405
248.000
2.141.544

1-1-2018
Bestemmingsreserves*
Reserve Waddenfront
Reserve bovenwijkse voorzieningen Bynia State
Reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga
Reserve Havenverzelfstandiging
Reserve stedelijke vernieuwing
Reserve ISV3
Reserve Hein Buismanstichting
Reserve Sociaal Domein
Reserve Spaansen / Perseverantia
Reserve Friese Merenproject
Reserve onderhoud zandstrand
Reserve beheerplannen monumentenstichting
Reserve herinrichting Waddenpromenade
Reserve vernieuwing havenwerken
Reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte
Reserve revitalisering Nieuwe Willemshaven
Reserve afkoop parkeerplaatsen
Totaal bestemmingsreserves

resultaat
2017

1.107
8
679
898
108
1.574
660
1.697
44
287
39
7
236
2.710
36
69
10.159

toevoeging

onttrekking

31-12-2018

179

1.026

260
8
718
682
105
1.564
491
2.241
44
39
63
236
2.703
34
1
35
9.224

39

705

256

216
3
10
169
417

27

314

106

50
7
2
68

705

35
642

2.282

* De reservemutaties komen vanuit de primitieve begroting en/of zijn door een begrotingswijziging van de raad geautoriseerd.
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Dekkingsreserves*
Reserve aankoop pand oude trekweg
Reserve kiosk
Reserve Waddenpromenade 7-1/2
Reserve onderwijshuisvesting
Reserve nieuwbouw zwembad
Reserve kunstgrasveld Vierkantsdijk
Reserve aankoop pand christoffelsteeg
Reserve installatie / inrichting Hannemahuis
Reserve Gebouw C
Reserve damwand Blauwe Kop
Reserve sanitaire voorziening chartervaart
Reserve damwanden dok en nw willemshaven
Reserve afmeervoorziening cruisevaart
reserve damwand vluchthaven
Reserve renovatie damwand Zoutsloot
Reserve damwand en kadevoorzieningen Z-O Singel
Reserve stroomvoorzieningen Z-O Singel
Reserve aanlegvoorzieningen Noordoostersingel
Reserve damwand noordergracht
Reserve armaturen looproute haven/singels
Reserve fietspad Wijnaldum-Midlum
Reserve damwand Dokje
Reserve sanitaire unit Zuidoostersingel
Reserve stroom- en watertappunten Dok
Reserve vrijliggende fietspaden stationsweg
Reserve stadsentree Stationsweg
Reserve multifunctioneel gebouw badhuus
Reserve walvoorziening VBZH
Totaal dekkingsreserves

1-1-2018 resultaat 2017
340
151
129
1.817
2.088
134
89
133
246
176
28
692
1.013
23
454
111
5
17
106
56
4
793
122
49
8.776

toevoeging

onttrekking
7
4

1.109

945
174
8
4
22

10
7
2
26
453
7
25
6
2
2
5
3
2
24
12
10

-

398
3
496
86
2.566

* De reservemutaties komen vanuit de primitieve begroting en/of zijn door een begrotingswijziging van de raad geautoriseerd.
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31-12-2018

1.286

340
144
125
1.981
1.914
126
85
111
256
169
30
666
1.466
30
429
105
3
15
101
53
6
769
110
39
398
3
496
86
10.057

Resultaatbestemming
Het gerealiseerd resultaat is € 848.000 positief.
Wij stellen voor € 15.000, zijnde het voordelig resultaat op het programma Sociaal Domein, toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het restant (€833.000) vervolgens
toe te voegen aan de Algemene Investeringsreserve waarvan € 192.000 wordt bestemd voor 'nog uit te voeren werken 2018'.

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening Afvalstoffenheffing
Voorziening centrale riolering
Voorziening N31
Normoverschrijding
Pensioenen wethouders en oud wethouders
Wachtgelden oud-wethouders
Personeel
Voorziening Harmens W Fonds
Voorziening kabeltax
Totaal Voorz voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorzieningen voor egalisatie van kosten*
Voorziening bruggen
Voorziening wegen
Voorziening openbare verlichting
Voorziening damwanden
Voorziening havenwerken
Voorziening baggerspecie
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Voorziening grafrechten
Totaal voorzieningen voor egalisatie van kosten

1-1-2018

vrijval
87
402
4.104
52
2.450
139
135
6
2.205
9.580

1-1-2018
588
101
97
1.184
373
400
682
68
3.494

toevoeging

94

139

233
vrijval

onttrekking 31-12-2018
37
50
64
33
433
143
2.643
1.510
52
168
122
2.496
0
81
54
6
757
115
2.847
1.132
3.125
7.448

toevoeging
151
632
147
295
151
26
211
54
1.667

onttrekking
661
668
157
592
98
263
293
12
2.743

*De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald aan de hand van een onderliggend onderhouds- c.q beheersplan.
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31-12-2018
78
65
87
888
426
163
600
111
2.418

Voorzieningen voor middelen van derden met een specifieke aanwendingsrichting
Infrastructuur Waddenpromenade*
Totaal

1-1-2018

vrijval

235 235 -

toevoeging
-

onttrekking
-

31-12-2018
235
235

*Deze voorziening is getroffen als onderdeel van de herinrichting van de Waddenpromenade.
De plannen om met dit project te starten zijn in ontwikkeling
Totaal voorzieningen

13.309 -

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar per 31 december
Onderhandse leningen:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

2018

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

6.007

2017

39.633
39.633
Saldo
01-01-2018

Verloop vaste schulden

2.799

28.450
28.450

Opname
2018

28.450

15.000

Aflossing
2018

Stand
31-12-2018

3.817

39.633

De totale rentelasten over 2018 bedragen € 360.774

Vlottende passiva
Saldo
01-01-2018

Duurzaamheid
Stationsweg
streekwurk
REC
OAB
Kansenplan
Vijvervilla’s
Totaal

ontvangen
0
304
23
236
12
11
30
616

Stand
31-12-2018

vrijval
230

230
304
23
236

10
573

230
108

12
11
20
273

10.101

Gewaarborgde leningen
Waarborgen en garanties Hoofdsom
St. Bejaardencentrum
-Bouw bejaardenwoning
St. Peuterspeelzaal
-Peuterspeelzaal
Dienst SoZaWe
-Bankgarantstelling t.b.v. uitbetaling
uitkeringen
St. Wooncentrum Harlinga
- Bouw wooncentrum Harlinga
Totaal waarborgen en garanties
  
Gewaarborgde geldleningen particulieren
Fc Harlingen
-gewaarborgde geldlening
Gewaarborgde geldleningen WSW (1)
  

Percentage
Borgstelling

Restant
31-12-2017

Aflossingen

Restant
31-12-2018

163

100%

42

9

33

11

100%

2

1

1

908

100%

908

-

908

1.361
2.443

100%

1.035
1.987

18
28

1.017
1.959

1.187

184

1.003

20
55.238

1
160

19
55.078

40
46.947

50%
100%

58.432

373

58.059

(1) Garanties, waarvan het risico is overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In 2018 zijn alle lopende overeenkomsten in kaart gebracht en in een applicatie
gezet. Hiermee is de inzichtelijkheid van lopende verplichtingen
Inzichtelijker en beter beheersbaar geworden.

met een advocatenkantoor t.b.v. juridische ondersteuning ten bedrage van
€ 200.000.

Naast de overeenkomsten die er lopen met de diverse samenwerkingsverbanden
(zoals bijvoorbeeld de FUMO en de SWF) zijn er nog wat applicaties die niet via het
contract met SWF lopen De lasten hiervan bedragen ca. € 85.000 per jaar. De lasten
voor brandverzekering bedragen € 90.000. Verder is er lopende raamovereenkomst
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WNT-verantwoording 2018 Gemeente Harlingen

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

De WNT is van toepassing op gemeente Harlingen. Het voor gemeente Harlingen
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 €189.000. Dit betreft het algemeen
bezoldigingsmaximum.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Bezoldiging topfunctionarissen
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

0,8333

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Gemeente-secretaris /
algemeen directeur

Gemeente-secretaris /
algemeen
directeur

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 13/1

12/2 – 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
€102.272

€60.216

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

0,8333

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€16.208

€9.358

Dienstbetrekking?

ja

ja

Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

€118.479

€69.574

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€181.000

€150.827

Totaal bezoldiging

€118.479

€69.574

1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€3.832

€93.222

€63.412

Beloningen betaalbaar op
termijn

€655

€15.390

€9.957

Subtotaal

€4,487

€108.612

€73.369

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€6.732

€167.252

€157.494

-/- Onverschuldigd betaald
bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging

€4.487

€108.612

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
In de periode van 13 januari tot aan 13 februari heeft de loco-secretaris tijdelijk de
rol van secretaris vervuld. Hiervoor is geen formele aanwijzing geweest. Ook is er
geen toeslag of aanvulling op het salaris uitbetaald.

€73.369
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Taakveldenrealisatie
Dit betreft een analyse van de verschillen van de baten en lasten van de 9
programma’s:
Structurele budgetten
Dit betreffen de reguliere baten en lasten in de begroting. Opvallende en grote
mutaties worden genoemd en de verschillen die zijn gemarkeerd met een *
worden uitgebreider toegelicht.

Programma 1

x € 1.000

Structurele
budgetten

Werkelijk

Saldo 2018

Lasten

8.541

9.221

10.185

-964

Baten

34.947

35.998

37.102

1.104

Saldo

26.406

26.778

26.917

139

Lasten

68

650

119

530

Baten

0

0

0

0

Saldo

-68

-650

-119

530

Lasten

8.609

9.871

10.304

-434

Baten

34.947

35.998

37.102

1.104

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

26.338

26.128

26.798

670

Mutaties
reserves

Lasten

20

303

4.055

Baten

332

966

4.438

3.472

Saldo

312

663

383

-280

26.650

26.791

27.181

390

Eenmalige
kredieten

Eenmalige kredieten
Dit betreffen exploitatiekredieten die eenmalig beschikbaar zijn gesteld en vaak
een meerjarig karakter hebben. Eventuele restanten op deze kredieten worden
daarom doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Deze kredieten zijn alle
kort toegelicht.

Totaal

Mutaties reserves
Dit betreffen de mutaties na het Gerealiseerde totaal van saldo van baten en
lasten. Zie voor een specificatie van de mutaties de toelichting op de balans.

Gerealiseerd
resultaat
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Begroting
voor Begroting na
wijzigingen
wijzigingen

Programma 1

Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

-3.752

Structurele budgetten lasten
1001001

Bestuur, salarissen gemeenteraad

*-61

1001002

Bestuur, accountantskosten

1001003

Bestuur, toevoeging aan voorziening wachtgelden voormalige wethouders

1001003

Bestuur, abonnement bestuurderspensioenen

10

1001003

Bestuur, opleiding, ombudsman, huishoudelijke dienst etc. College

14

1002002

Burgerzaken, onderhoud software

1002003

Burgerzaken, afdracht rijksleges

1003002

Beheer overige gebouwen en woningen, gasverbruik

1003005

Beheer overige gebouwen en woningen, doorberekende rente aan
taakvelden

-18

1003006

Beheer overige gebouwen en woningen, Ludinga, vermindering
boekwaarde

-18

1003007

Beheer overige gebouwen en woningen, exploitatie havenkantoor

16

1004001

Overhead, salarissen

18

1004003

Overhead, salarissen/inhuur derden personeel en organisatie

1004004

Overhead, automatisering

1004005

Overhead, kosten juridische procedures/adviezen

1004006

Overhead, inhuur derden documentaire informatievoorziening

1004007

*23
*-168

-12

1006102

OZB woningen en OZB niet-woningen, onderhoudscontract taxatiebureau

*28

1006103

Heffing en invordering belastingen, deurwaarder/drukwerk/porto
etc.

14

1006404

Belastingen overig, vorming voorziening kabeltax

1008001

Overige baten en lasten, saldo onvoorzien structureel

1008001

Overige baten en lasten, saldo onvoorzien eenmalig

*192

1009001

Vennootschapsbelasting

*-31

12
9

*-757
*60

Overig

16

Totaal

-964

Structurele budgetten baten
1001005

Bestuur, beschikking over voorziening wachtgelden voormalige
wethouders

*135

1002004

Burgerzaken, secretarieleges

*-26

1003002

Beheer overige gebouwen en woningen, huren

*-60

1003005

Beheer overige gebouwen en woningen, verkoop gronden

*133

1003006

Beheer overige gebouwen en woningen, verkoop gronden Ludinga

*37

18

1004003

Overhead, vergoeding detachering

*51

Overhead, kosten website

-16

1004004

Overhead, automatiseringsdienstverlening aan Port of Harlingen

*53

1004008

Overhead, inhuur derden team KlantContactCentrum

*59

1004005

Overhead, dienstverlening team financiën aan Port of Harlingen

16

1004013

Overhead, inhuur derden team openbare werken

*-81

1004016

*-36

1004014

Overhead, bodedienst

Overhead, beschikking over voorziening groot onderhoud gebouwen

1004015

Overhead, externe representatiekosten

1004018

Overhead, gebruiksvergoedingen Het Vierkant

*-43

1004016

Overhead, huisvesting binnendienst, beheerplan groot onderhoud

*36

1005001/03

Treasury, ontvangen rente

1004016

Overhead, huisvesting binnendienst, overige exploitatiekosten

*37

1005004

Treasury, ontvangen rente verkoop gronden Ludinga

*51

1006103

OZB woningen en OZB niet-woningen, ontvangst kosten aanmaningen/deurwaarder

-18

1006204

OZB niet-woningen, opbrengst OZB

*-36

1006303

Parkeerbelasting, opbrengsten parkeren

*-33

*-117

1006404

Belastingen overig, precariobelasting

*775

14

1007001

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds, algemene uitkering

*-153
*51
*-76

10
*-32

1004017

Overhead, huisvesting buitendienst, exploitatielasten

15

1004018

Overhead, multifunctioneel gebouw Het Vierkant, exploitatielasten

10

1004020

Overhead, inhuur derden team Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving

1005001

Treasury, doorberekende rente taakvelden

1005002

Treasury, doorberekende rente aan deelnemingen

1005004

Treasury, Ludinga, vermindering boekwaarde (rente)

*-35

*-51
112

11

*46

1008001

Diverse baten

*34

Overig

14

Totaal

1.104

van een voormalige wethouder en door het aanleggen van een reservering voor
een in 2018 aangetreden wethouder. Verder blijkt uit een aantal geactualiseerde
actuariële berekeningen de berekende doelkapitalen wat hoger zijn en aanvulling
verdienden.
Omdat de wachtgelden ten laste van deze voorziening zijn gebracht valt de
voorziening wachtgelden wethouders vrij en blijft per saldo € 33.000 als nadeel
over. Zie ook onder baten 1001005 Bestuur.

Eenmalige kredieten
1003080

Sloop opstallen Spaansenterrein

1003081

Bouwrijp malen grond nieuwe brandweerkazerne

111

1003082

Aankoop perceel grond aan de Almenumerweg

158

1004003

Het nieuwe werken

72

1004003

Strategisch opleidingsplan

57

1004006

Tijdelijke uitbreiding formatie DIV

18

1004007

ICT-samenwerking

1004080

Opzetten klantencontactcentrum

42

1004081

Inhuur externe expertise t.b.v. BIG

65

Totaal

7

1004004 Overhead, salarissen/inhuur derden/uitkeringen Personeel en
Organisatie: lasten 153 N
De oorzaken van dit nadeel zijn:
1. Door de hoge werkdruk moest extra ingehuurd worden, waardoor de financiële
ruimte voor inhuur als gevolg van nog niet ingevulde vacatures en de budgetten
voor inhuur derden niet toereikend was.
2. Een te betalen WW-uitkering.
3. Op grond van de werkkostenregeling is over 2018 een aanslag loonheffing
opgelegd. Deze kosten waren niet geraamd.

0

530

Structurele budgetten lasten

1004005 Overhead, automatisering: lasten 51 V
Het betreft een saldo op diverse deelbudgetten binnen het subtaakveld
automatisering (aanschaffingen, onderhoud software, bijdrage aan de gemeente
Súdwest-Fryslân). Het grootste voordeel betrof het in januari 2019 van de
gemeente Súdwest-Fryslân terugontvangen bedrag (€ 71.000) voor kapitaallasten
dat veel hoger uitviel dan geraamd.

1001002 Bestuur, salarissen gemeenteraad: lasten 61 N
In een brief van 5 november 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de verhoging van de
raadsvergoeding in kleine gemeenten. Raadsleden in alle gemeenten kleiner dan
24.000 inwoners gaan een vergoeding ontvangen die gelijk is aan de vergoeding
die hoort bij de inwonersklasse 24.001 — 40.000 inwoners. Voor Harlingen heeft
dit geleid tot een hogere last ten opzichte van de raming van € 47.000. Voorts is
op basis van de werkkostenregeling aan de gemeente een aanslag loonheffing van
€ 14.000 opgelegd.

1004004 Overhead, kosten juridische procedures/adviezen: lasten 76 N
De lopende juridische en gerechtelijke procedures, die zeer complex van aard zijn
en waar hoge claims en dus risico’s mee zijn gemoeid, leiden tot hoge advocatenen advieskosten. Ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage
2018 in september was de inschatting dat de uitgaven € 175.000 hoger uit zouden
komen dan het beschikbare budget ad € 74.000. Uiteindelijk zijn de werkelijke
uitgaven uitgekomen op € 323.000, een overschrijding van € 74.000 ten opzichte
van de bijgestelde raming.

1001002 Bestuur, accountantskosten: lasten 23 V
Omdat de aanbesteding van de accountant meeviel en er voor de controle 2018
geen meerwerk wordt verwacht, zijn de lasten lager uitgevallen.
1001003 Bestuur, storting in voorziening wachtgelden voormalige wethouders:
lasten 168 N
De extra dotatie wordt met name veroorzaakt door een wachtgeldverplichting
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1004007 Overhead, inhuur derden team KCC: lasten 59 V
De beschikbare budgetten voor inhuur/vacatures bij het team KCC zijn niet volledig
aangesproken.Jaarstukken 2018
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1004013 Overhead, inhuur derden team openbare werken: lasten 81 N
Door de hoge werkdruk moest extra ingehuurd worden, waardoor de financiële
ruimte voor inhuur als gevolg van nog niet ingevulde vacatures en de budgetten
voor inhuur derden niet toereikend was.

rente (samengesteld vanaf 2002). In 2018 is aan rente een bedrag van € 86.000 in
rekening gebracht bij Ludinga vastgoed BV. Geraamd was een bedrag van € 35.000.
De boekwaarde van het ontwikkelgebied Ludinga wordt met hetzelfde bedrag van
€ 86.000 verminderd. Dit is € 51.000 meer dan geraamd.
Op het rekeningresultaat heeft deze hogere last daarom geen invloed (zie ook bij
de baten, 1005004).

1004015 Overhead, externe representatiekosten: lasten 32 N
Aan representatiekosten voor festiviteiten (tall ships, afscheid, herdenkingen etc.)
is in 2018 € 42.000 uitgegeven, € 32.000 meer dan de raming.

1006102 OZB woningen en OZB niet-woningen, onderhoudscontract
taxatiebureau: € 28 V
Het budget is een aantal jaren geleden verhoogd in verband met extra
werkzaamheden naast het contract. In 2017 en 2018 was dit minder waardoor geld
is overgehouden. In verband met een nieuw project voor de WOZ (overgang van
taxeren op inhoud naar taxeren op gebruiksoppervlak) is de komende periode het
budget wel volledig nodig.

1004016 Overhead, huisvesting binnendienst, beheerplan groot onderhoud:
lasten 36 V
Mede door het project ‘het nieuwe werken’ zijn een aantal werkzaamheden
doorgeschoven naar 2019. Omdat deze kosten worden gedekt uit de voorziening
groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, hebben deze lagere lasten geen
invloed op het rekeningresultaat (zie bij baten 1004016).

1006404 Vorming voorziening kabeltax: € 757 N
In oktober 2017 heeft het college besloten om precario voor kabels en leidingen
te gaan heffen. Weliswaar is de wetgeving aangepast en is het straks niet meer
mogelijk deze heffing op te leggen; de overgangswetgeving maakt het mogelijk om
de komende jaren nog tot heffing over te gaan.
De gemeente heeft in december Liander over 2018 een heffing opgelegd van
totaal € 757.000 voor zowel het transport van gas als elektriciteit. Liander heeft
deze aanslag betaald maar ook bezwaar aangetekend. Totdat het bezwaar is
afgehandeld en/of er een uitspraak is gedaan door de rechter wordt het geld in
een voorziening gestopt.
Op het rekeningresultaat heeft deze inkomst derhalve geen invloed (zie ook baten
1006404).

1004016 Overhead, huisvesting binnendienst, overige exploitatielasten: lasten 37 V
De kosten van onderhoud, schoonmaak, beveiliging, stroom, gas etc. waren lager
dan geraamd.
1004020 Overhead, inhuur derden team Vergunningverlening, Toezicht,
handhaving: lasten 35 N
Door ziekte en hoge werkdruk moest extra ingehuurd worden, waardoor de
financiële ruimte voor inhuur als gevolg van nog niet ingevulde vacatures en de
budgetten voor inhuur derden niet toereikend was.
1005001 Treasury, doorberekende rente taakvelden: € 117 N
Het betreft hier de doorberekening van de rentekosten naar de diverse taakvelden.
Vanwege de lagere rentekosten (zowel rekening-courant als langlopend) heeft ook
een lagere doorberekening plaatsgevonden naar de taakvelden. Tegenover dit
nadeel op het taakveld treasury staan tot hetzelfde bedrag lagere doorberekende
rentelasten op de diverse taakvelden, zodat dit nadeel geen invloed heeft op het
rekeningresultaat.

1008001 Overige baten en lasten, saldo onvoorzien structureel: € 60 V
Op het voor onvoorziene uitgaven beschikbare structurele bedrag ad € 60.000 is
geen beroep gedaan.
1008001 Overige baten en lasten, saldo onvoorzien eenmalig: € 192 V
Dit de stand na de laatste door de gemeenteraad vastgestelde
begrotingsaanpassing in december 2018 (exclusief nog uit te voeren werken).

1005004 Treasury, Ludinga, vermindering boekwaarde (rente): € 51 N
Bij elke verkoop van een perceel aan eindgebruikers ontvangt de gemeente van
Ludinga Vastgoed BV een vergoeding voor de grond en de hierover berekende
114

1009001 Vennootschapsbelasting, aanslag 2016: € 31 N
Over 2016 moest de gemeente nog een bedrag van € 31.000 aan
vennootschapsbelasting voldoen. Deze aanslag is een gevolg van de
verzelfstandiging van de Harlinger haven.

Voorts was in december een opbrengst van € 269.000 in verband met de verkoop
van een perceel grond aan de Veiligheidsregio geraamd (gesaneerde terrein
Hofma). Deze verkoop heeft in 2018 niet meer plaatsgevonden, zodat deze
opbrengst niet is gerealiseerd. Omdat de opbrengst gestort zou worden in de
reserve ISV3, heeft het nog niet realiseren van deze opbrengst geen invloed op het
rekeningresultaat (er is ook geen last in de vorm van een storting in de reserve).

Structurele budgetten baten
1001005 Bestuur, beschikking over de voorziening pensioenen wethouders:
lasten 135 V
De voorziening pensioenen wethouders kan vrijvallen. Zie ook onder lasten
1001003 Bestuur

1003006 Beheer overige gebouwen en woningen, verkoop gronden Ludinga: € 40 V
Bij elke verkoop van een perceel aan eindgebruikers ontvangt de gemeente van
Ludinga Vastgoed BV een vergoeding voor de grond en de hierover berekende
rente (samengesteld vanaf 2002). In 2018 is voor de grond een bedrag van
€ 48.000 in rekening gebracht bij Ludinga vastgoed BV. Geraamd was een bedrag
van € 30.000.
Voorts wordt bij elke verkoop een ‘bovenwijkse’ bijdrage in rekening gebracht.
Totaal is € 39.000 in rekening gebracht, terwijl € 20.000 was geraamd.
Omdat de boekwaarde van het ontwikkelgebied Ludinga met hetzelfde bedrag van
€ 48.000 wordt verminderd (zie bij de lasten 1003006) en omdat de ‘bovenwijkse’
bijdrage rechtstreeks in de reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga wordt
gestort, heeft deze hogere bate geen invloed op het rekeningresultaat.

1002004 Burgerzaken, secretarieleges: 26 N
De opbrengst secretarieleges is € 26.000 lager geworden dan geraamd. Tot een
bedrag van € 11.000 gaat het hier om minder rijksleges, die worden afgedragen
aan het rijk, zodat het effect op het rekeningresultaat € 15.000 nadelig is. Voor
het overige wordt de daling voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten
reisdocumenten en huwelijken.
1003002 : Beheer overige gebouwen en woningen, huren: € 60 N
De geraamde huur voor het gebruik van de gebouwen en het terrein Spaansen
was analoog aan 2017 gebaseerd op de huur van het volledige terrein (tot en
met juni). De eind 2017 aangegane overeenkomst betrof echter een veel kleinere
oppervlakte , waardoor ook een veel lagere huur is ontvangen. Voorts was de huur
tot en met 28 maart 2018 volledig verantwoord in 2017. Beide factoren hebben
geleid tot een aanzienlijk lagere opbrengst dan er was geraamd.

1004003 Overhead, detachering personeel: € 51.000 V
Omdat de geraamde detacheringsvergoedingen waren gebaseerd op de
salarissen van de gedetacheerde medewerkers, terwijl bij in rekening gebrachte
vergoedingen ook rekening is gehouden met overhead, is de opbrengst hoger
uitgevallen dan de raming.
1004004 Overhead, dienstverlening automatisering aan Port of Harlingen:
€ 53.000 V
In december 2018 is overeenstemming bereikt met Port of Harlingen over de aan
de gemeente verschuldigde vergoeding voor dienstverlening op het gebied van
automatisering. De overeengekomen vergoeding ad € 53.000 was niet geraamd.

1003005 Beheer overige gebouwen en woningen, verkoop gronden: € 133 V
Voor de ontwikkeling van het voormalige Dukdalfterrein zijn de kavels in dit gebied
die in eigendom waren van de gemeente, in de loop van december verkocht
aan de projectontwikkelaar voor € 402.000. Dit levert een eenmalige bate in de
jaarrekening 2018 op.
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1004016 Overhead, huisvesting binnendienst, beschikking over voorziening
gebouwen: € 36 V
Omdat het groot onderhoud deels is doorgeschoven naar 2019 is de beschikking
over de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen lager dan geraamd.
Vanwege de ook lagere kosten heeft deze lagere bate geen invloed op het
rekeningresultaat (zie bij lasten 1004016).

1006404 Belastingen overig, precariobelasting: € 775 V
De gemeente heeft in december Liander over het jaar een precarioheffing
opgelegd van € 757.000 voor zowel het transport van gas als elektriciteit. Liander
heeft deze aanslag betaald maar ook bezwaar aangetekend. Totdat het bezwaar
is afgehandeld en/of er een uitspraak is gedaan door de rechter wordt het geld in
een voorziening gestopt. Op het rekeningresultaat heeft deze inkomst derhalve
geen invloed (zie ook lasten 1006404).
Voorts is aan precario (heffingen voor voorwerpen in gemeentegrond/water en
voor terrasvergunningen) € 18.000 meer ontvangen dan geraamd.

1004018 Overhead, multifunctioneel gebouw Het Vierkant,
gebruiksvergoedingen: € 43 N
Het betreffen hier interne overboekingen van vergoedingen voor het gebruik
van ruimtes in dit multifunctionele centrum naar diverse taakvelden(onderwijs,
ouderenzorg etc.). Omdat de exploitatiekosten van dit gebouw lager zijn
uitgevallen, zijn ook de doorberekende vergoedingen naar de taakvelden lager.
Deze interne overboekingen hebben geen invloed op het rekeningresultaat.

1007001 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds,
algemene uitkering: € 46 V
Het verschil heeft voor een deel betrekking op oude jaren en voor een deel op
2018, gespecificeerd als volgt:
Jaar 2016
€
41.000 -/Jaar 2017
€
23.000 -/Jaar 2018
€
110.000
€
46.000
De algemene uitkering 2016 is definitief vastgesteld. De uitkering over 2017 wordt
eerst eind 2019 definitief vastgesteld en kan dus in de loop van 2019 nog wijzigen.
De hogere uitkering 2018 houdt o.a. verband met de compensatie die kleine
gemeenten ontvangen omdat de raadsvergoeding aan raadsleden in deze
gemeenten is verhoogd (decentralisatie-uitkering vergoeding raadsleden kleine
gemeenten), met een geringe verhoging van de uitkeringsfactor en met de
definitieve vaststelling van diverse verdeelmaatstaven. Opgemerkt wordt dat
ongeveer 10 verdeelmaatstaven nog definitief moeten worden vastgesteld terwijl
ook de uitkeringsfactor nog gewijzigd kan worden als gevolg van ontwikkelingen
binnen de rijksuitgaven (trap-op-trap-af).

1005004 Treasury, ontvangen rente verkoop gronden Ludinga: € 51 V
Bij elke verkoop van een perceel aan eindgebruikers ontvangt de gemeente van
Ludinga Vastgoed BV een vergoeding voor de grond en de hierover berekende
rente (samengesteld vanaf 2002). In 2018 is aan rente een bedrag van € 86.000 in
rekening gebracht bij Ludinga vastgoed BV. Geraamd was een bedrag van € 35.000.
Omdat de boekwaarde van het ontwikkelgebied Ludinga met hetzelfde bedrag van
€ 86.000 wordt verminderd (zie bij de lasten 1005004), heeft deze hogere bate
geen invloed op het rekeningresultaat.
1006204 OZB woningen en niet-woningen, opbrengst OZB: € 36 N
In 2018 is € 36.000 minder aan OZB niet-woningen ontvangen. Dit wordt voor
€ 12.000 veroorzaakt door een hogere leegstand en voor € 24.000 door te hoog
ingeschatte autonome ontwikkelingen (nieuwbouw en verbouw).
1006303 Parkeerbelasting, opbrengst parkeren: € 33 N
Deze nadelige uitkomst ten opzichte van de raming kan als volgt worden
gespecificeerd:
Parkeerbelasting:
€ 24.000 N
Vergunningen:
€ 13.000 V
Parkeerautomaten:
€ 22.000 N

1008001 Diverse baten: 34 V
Aan fiscale afrekeningen (BTW, loonheffing etc.) over oude jaren is in 2018 een
bedrag van € 34.000 ontvangen.
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1003080 Sloop opstallen Spaansenterrein: € 7 V
Het grootste deel van de panden is gesloopt. In verband met de
staatssteunprocedure zijn de werkzaamheden gestaakt (dekking: reserve ISV3).

Lasten

1.410

1.413

1.415

-2

Baten

69

69

70

1

Saldo

-1.341

-1.345

-1.346

-1

Lasten

0

Baten

0

Saldo
Eenmalige
kredieten

1004003 Strategisch opleidingsplan: € 57 V
De uitvoering van dit plan wordt in 2019 verder voortgezet (dekking: algemene
investeringsreserve).

1004080 Opzetten Klantencontactcentrum: € 42 V
Dit project is afgerond. Het overgebleven bedrag vloeit terug naar de algemene
investeringsreserve.

0

Baten

0
0

0

0

Lasten

1.410

1.413

1.415

-2

Baten

69

69

70

1

Gerealiseerd
totaal van
baten en
lasten

Saldo

-1.341

-1.345

-1.346

-1

Mutaties
reserves

Lasten

0

Baten

0

Gerealiseerd
resultaat
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0

0

Saldo

1004081 Inhuur externe expertise t.b.v. BIG: € 65 V
Dit project wordt in 2019 opgepakt (dekking: algemene investeringsreserve).

0

0

Totaal

1004007 ICT-samenwerking: € 0 V
Dit project is in 2018 afgerond (dekking: algemene investeringsreserve).

0

Lasten
Saldo

1004006 Tijdelijke uitbreiding formatie DIV: € 18 V
Dit project (transitie van het archief van analoog naar digitaal) wordt in 2019
afgerond (dekking: algemene investeringsreserve).

Saldo
2018

Structurele
budgetten

Kostenplaatsen

1004003 Het nieuwe werken: € 72 V
Dit budget wordt in 2019 verder uitgegeven voor uitgaven die samenhangen met
het project ‘het nieuwe werken’ (dekking: algemene investeringsreserve).

begroting na rekening
wijzigingen
2018

x € 1.000

1003081 Bouwrijp maken grond nieuwe brandweerkazerne: € 111 V
Dit werk wordt in 2019 uitgevoerd (dekking: reserve ISV3).
1003082 Aankoop perceel grond aan de Almenumerweg: € 158 V
Dit perceel wordt in 2019 aangekocht (dekking: verkoopopbrengst).

begroting voor
wijzigingen

Programma 2

Programma 2

Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

0

0

0

0

-1.341

-1.345

-1.346

-1

Mutaties reserves

Structurele budgetten lasten
2112002

Openbare orde en veiligheid, veiligheidsmiddelen

*-14

Lasten

106

5.354

1.802

3.552

Overig

12

Baten

265

7.010

2.593

-4.417

Totaal

-2

Saldo

159

1.656

791

-865

-3.665

-3.372

-3.339

32

Gerealiseerd
resultaat

Structurele budgetten baten
Overig

1

Totaal

1

Structurele budgetten lasten

Structurele budgetten lasten
2112002 Openbare orde en veiligheid, veiligheidsmiddelen: lasten € 14 N
Door de niet geraamde kosten van cameratoezicht tijdens de Visserijdagen
(€ 15.000) is het budget overschreden.

Programma 3
Structurele
budgetten

Eenmalige
kredieten

Totaal
Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

x € 1.000

begroting voor
wijzigingen

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Programma 3

Saldo 2018

3221001

Verkeer en vervoer, salarissen

-14

3221001

Verkeer en vervoer, beheerplan wegen

3221007

Verkeer en vervoer, beheerplan openbare verlichting

3221007

Verkeer en vervoer, stroomverbruik openbare verlichting

3221009

Verkeer en vervoer, bijdrage aan de provincie t.b.v. N31

3221009

Verkeer en vervoer, wegmarkeringen

-12

3222001

Parkeren, salarissen

-27

3222002

Parkeren, drukwerk parkeervergunningen/-vignetten

3222002

Parkeren, GSM-parkeren

16

3222003

Parkeren, groot onderhoud parkeerkelder Waddenpromenade

16

*-40
-16
*-24
*1.604

*-24

3223002

Recreatieve havens, beheerplan bruggen

Lasten

9.343

12.387

10.747

1.641

32230/2240

Recreatieve havens, stroom- en waterverbruik

Baten

5.519

8.917

7.319

-1.598

32230/2240

*62

Saldo

-3.824

-3.470

-3.428

42

Recreatieve en economische havens, baggeren/lodingen zeehavengebied

3223003

Recreatieve havens, beheerplan havenwerken (zout)

*47

3224001

Economische havens en waterwegen, salarissen

-15

902

3224006

Economische havens en waterwegen, afschrijvingen

3224006

Economische havens en waterwegen, beheerplan havenwerken
(zout)

*76

3224006

Economische havens en waterwegen, verwijderen havenafval

-13

3224010

Economische havens en waterwegen, onderhoud sluis (landzijltje)

3224011

Economische havens en waterwegen, beheerplan damwanden
binnenwater

*77

3224011

Economische havens en waterwegen, beheerplan baggeren binnenwater

*-31

Lasten

0

1.611

708

Baten

0

53

5

-48

Saldo

0

-1.558

-703

855

Lasten

9.343

13.998

11.455

2.543

Baten

5.519

8.970

7.324

-1.646

Saldo

-3.824

-5.028

-4.131

897
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*50
14

*-57

*-27

Overig

3

Totaal

1.641

3224086

Renovatie loods 5

148

*36

3224087

Renovatie loods 7

40

Structurele budgetten baten
3221002

Verkeer en vervoer, beschikking over voorziening wegen

3221002

Verkeer en vervoer, leges instemmingsbesluiten

13

3224088

Terreininrichting Willemskade

228

3221007

Verkeer en vervoer, beschikking over voorziening openbare verlichting

10

3224089

Perronterras entrepotgebouw

83

Totaal

3221009

Verkeer en vervoer, beschikking over voorziening N31

3222006

Parkeren, vergoeding P2 (de Ried BV)

32230/2240

Recreatieve en economische havens, haven- en kadegelden

32230/2240

Recreatieve en economische havens, energie- en watervergoeding

3223002

Recreatieve havens, beschikking over voorziening bruggen

*-50

3223003

Recreatieve havens, beschikking over voorziening havenwerken
(zout)

*-47

3224006

Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening havenwerken

*-76

3224010

Economische havens en waterwegen, subsidie Kleine Sluis

3224011

Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening damwanden

*-77

3224011

Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening baggeren

*31

855

*-1.510
*-25

Structurele budgetten lasten

*37
12

3221002 Verkeer en vervoer, beheerplan wegen: € 40 N
Het jaarlijkse budget voor groot onderhoud wegen is gelijk, terwijl de uitgaven
jaarlijks licht fluctueren. In 2018 is € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd.
Deze extra kosten worden gedekt uit de voorziening wegen (opgebouwd uit
overschotten in eerdere jaren). Op het rekeningresultaat heeft deze hogere last
derhalve geen effect.

14

Overig

34

Totaal

-1.598

3221007 Verkeer en vervoer, stroomverbruik lichtmasten/armaturen: lasten € 24 N
Door een afrekening van Eneco over de afgelopen jaren is dit budget met € 24.000
overschreden.
3221009 Verkeer en vervoer, bijdrage aan de voorziening t.b.v. N31: € 1.604 V
Op basis van de realisatieovereenkomst komt 10% van de kosten van de realisering
van de N31 voor rekening van de gemeente. In 2018 is hier op basis van het
geschatte kasritme een bedrag van ruim € 4,2 miljoen geraamd. In werkelijkheid
is bijna € 2,6 miljoen betaald, een lagere uitgave van € 1.604.000. Omdat deze
bijdrage volledig wordt gedekt uit de voorziening N31, heeft deze lagere uitgaaf
geen effect op het exploitatieresultaat.

Eenmalige kredieten
3221081

Herinrichten straten Havenkwartier

102

3221082

Werkbudget N31

51

3221084

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

75

3221085

VTH/civieltechnisch werk N31

16

3221086

Aanleg kruispunt Kimswerderweg Oosterparkweg

59

3224080

Planontwikkeling Nieuwe Willemshaven

56

3224081

Project verzelfstandiging haven

-9

3224082

Communicatie planontwikkeling Nieuwe Willemshaven

3224084

Entrepotgebouw binnenzijde

3224085

Bijdrage stichting Heen en Weer

3223002 Recreatieve havens, beheerplan bruggen: € 50 V
Het groot onderhoud aan de Prins Hendrikbrug is door een gunstige aanbesteding
goedkoper geworden dan geraamd, hetgeen grotendeels het voordeel van
€ 50.000 verklaart. Deze lagere last leidt tot een lagere beschikking over de
voorziening bruggen, zodat deze geen effect heeft op het rekeningresultaat.

4
-3
5
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3223030/2240 Recreatieve en economische havens, baggeren/lodingen
zeehavengebied: € 62 V
2018
In de begrotingJaarstukken
2018 was op
basis van de businesscase cruiseport een extra bedrag
gemeente Harlingen

van € 55.000 geraamd voor extra baggerkosten in de Willemshaven in verband met
de komst van cruiseschepen. Naderhand bleek dat in het nieuwe baggercontract in
2017, waarvan de kosten ook volledig in de begroting waren geraamd, al rekening
was gehouden met deze extra kosten. In combinatie met de lagere kosten voor
lodingen in 2018 heeft dit tot een voordeel in de jaarrekening geleid van € 62.000.

3224011 economische havens en waterwegen, beheerplan baggeren
binnenwater: € 31 N
Het baggeren van een aantal watergangen is in tijd naar voren, zodat er voor de
aannemers een groter en daardoor interessanter bestek ontstond. Het budget is
door het naar voren halen iets overschreden. Deze hogere last leidt tot een hogere
beschikking over de voorziening baggeren binnenwater, zodat deze geen effect
heeft op het rekeningresultaat.
Structurele budgetten baten

3223003 Recreatieve havens, beheerplan havenwerken (zout): € 47 V
Het in het beheerplan opgenomen budget voor groot onderhoud is in 2018 niet
volledig besteed.
Deze lagere last leidt tot een lagere beschikking over de voorziening havenwerken
(zout), zodat deze geen effect heeft op het rekeningresultaat.

3221002 Verkeer en vervoer, beschikking over de voorziening wegen: € 36 V
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan wegen.

3224006 Economische havens en waterwegen, afschrijvingen: € 57 N
In 2014 zijn drie loodsen aangekocht op de Willemskade. De middelste loods is
gesloopt en de grond waarop deze loods stond, is op dit moment ingericht als
openbaar gebied. Daarom is de boekwaarde door middel van een extra afschrijving
van € 57.000 teruggebracht naar nihil.

3221009 Verkeer en vervoer, beschikking over de voorziening N31: € 1.510 N
Op basis van de realisatieovereenkomst komt 10% van de kosten van de realisering
van de N31 voor rekening van de gemeente. In 2018 is hier op basis van het
geschatte kasritme een bedrag van ruim € 4,2 miljoen geraamd. In werkelijkheid
is bijna € 2,6 miljoen betaald, een lagere uitgave van € 1.604.000. Gevolg is een
lagere beschikking over de voorziening N31 van eveneens € 1.604.000. Op het
rekeningresultaat heeft deze grote afwijking dus geen invloed.
Voorts heeft de geactualiseerde berekening per 31 december 2018 van de
noodzakelijke hoogte van de voorziening N31 erin geresulteerd dat een bedrag
van € 94.000 vrij kan vallen. Deze vrijval is een gevolg van het feit dat de geraamde
(IBOI)-indexering voor prijsstijgingen in 2018 van het nog resterende provinciale
budget niet nodig was, zodat deze vrijvalt. Totaal is tot en met 2018 een bedrag
van € 13.377.000 betaald aan de provincie.
Van het totale provinciale budget resteerde op 1 januari 2019 nog een bedrag van
€ 15.102.753. Hiervan komt 10%, zijnde een bedrag van € 1.510.275, voor rekening
van de gemeente Harlingen. Dit bedrag zit nog in de voorziening N31 per 1 januari
2019.
In de loop van 2019 wordt deze voorziening afgewikkeld en wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de financiële eindafrekening van het project
N31.

3224006 Economische havens en waterwegen, beheerplan havenwerken (zout):
€ 76 V
Het in het beheerplan opgenomen budget voor groot onderhoud is in 2018 niet
volledig besteed.
Deze lagere last leidt tot een lagere beschikking over de voorziening havenwerken
(zout), zodat deze geen effect heeft op het rekeningresultaat.
3224010 Economische havens en waterwegen, onderhoud sluis (landzijltje): € 27 N
Er moest in deze sluis een klep worden vervangen waarmee in de raming (jaarlijks
€ 3.000) geen rekening was gehouden.
3224011 Economische havens en waterwegen, beheerplan damwanden
binnenwater: € 77 V
Het vervangen van de walbeschoeiing langs het Franekereind en het Noordijs is
als één werk zeer scherp aanbesteed, waardoor een besparing ten opzichte van
de raming is gerealiseerd. Deze lagere last leidt tot een lagere beschikking over
de voorziening damwanden binnenwater, zodat deze geen effect heeft op het
rekeningresultaat.

3222006 Parkeren, vergoeding P2 (de Ried BV): € 25 N
De overeengekomen vergoeding over 2018 is niet volledig betaald.
120

Eenmalige kredieten

32230/2240 Recreatieve en economische havens, haven- en kadegelden: 37 V
Door meer scheepvaartbewegingen waren de ontvangen haven- en kadegelden
voor de gemeentelijke havens (Vluchthaven, Willemshaven, Dok, Oude
Buitenhaven, Noorderhaven en Zuiderhaven) hoger dan de ramingen.

3221081 herstraten Havenkwartier: € 102 V
Dit bedrag is gereserveerd voor de straten rond het voormalige Dukdalfterrein. Na
voltooiing van de bouw op dit terrein wordt dit krediet besteed (dekking: reserve
stedelijke vernieuwing).

3223002 Recreatieve havens, beschikking over de voorziening bruggen: € 50 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan bruggen.

3221082 werkbudget N31: € 51 V
Dit budget is gereserveerd voor de gebiedsontwikkeling rondom de N31. Na
realisering van de weg is dit budget in 2018 verder aangesproken. In 2019 wordt
dit budget verder benut voor onderzoeken, inrichtingsplannen et cetera (dekking:
algemene investeringsreserve).

3223003 recreatieve havens, beschikking over de voorziening havenwerken
(zout): € 47 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan havenwerken (zout).

3221084 gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen: € 75 V
Het nog resterende bedrag wordt ingezet voor het fietspad Midlum-Wijnaldum
(dekking: algemene investeringsreserve).

3224003 Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening
havenwerken : € 76 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan havenwerken (zout).

3221085 VTH-budget N31: € 16 V
Dit budget is ingezet voor externe ondersteuning vergunningverlening, toezicht en
handhaving N31 (Fumo) en voor civieltechnische ondersteuning voor het project
N31. In 2019 wordt dit krediet afgerond (dekking: algemene investeringsreserve).

3224004 Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening
havenwerken : € 41 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan havenwerken (zout).

3221086 kruispunt Kimswerderweg-Oosterparkweg: € 59 V
Dit kruispunt wordt in 2019 afgerond (dekking: algemene investeringsreserve).

3224011 Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening
damwanden : € 77 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan damwanden.

3224080 planontwikkeling Nieuwe Willemshaven: € 56 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangewend voor de verdere ontwikkeling van de
Nieuwe Willemshaven. In 2019 wordt de subsidie Friese MerenProject afgerekend
met de provincie (dekking: provinciale subsidie en reserve waterfront).

3224011 Economische havens en waterwegen, beschikking over voorziening
baggeren : € 31 V
Zie de toelichting hierboven op de hogere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan baggeren.

3224081 project verzelfstandiging Harlinger haven: € 9 N
In 2018 is dit project financieel afgerond. Het krediet, dat een aantal malen
tussentijds is verhoogd door de raad, is met € 9.000 overschreden. Dit bedrag is
ten laste van het rekeningresultaat gekomen.
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3224082 communicatie Nieuwe Willemshaven: € 4 V
Jaarstukken
2018 aangewend voor de verdere ontwikkeling van de
Dit budget wordt
in 2019 verder
gemeente Harlingen

Nieuwe Willemshaven. In 2019 wordt de subsidie Friese MerenProject afgerekend
met de provincie (dekking: provinciale subsidie en reserve waterfront).
3224084 entrepotgebouw binnenzijde: € 3 N
Dit werk is in 2018 afgerond. Er dient nog afgerekend te worden met de provincie
die hiervoor een subsidie van € 50.000 beschikbaar heeft gesteld (dekking:
provinciale subsidie en algemene investeringsreserve).
3224085 bijdrage stichting heen en weer: € 5 V
De bijdrage is verleend en de afmeervoorziening gerealiseerd, zodat het krediet
per 31 december wordt afgerond. Het resterende bedrag van € 5.000 vloeit terug
naar de reserve waterfront.

begroting voor
wijzigingen

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Saldo
2018

Lasten

511

474
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16

Baten

154

201

251

49

Saldo
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-273

-207

66

75

75

20

55

Programma 4

x € 1.000

Structurele
budgetten

Eenmalige
kredieten

Lasten
Baten

3224086 renovatie loods 5: € 148 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangewend voor de renovatie. In 2019 wordt de
subsidie Friese MerenProject afgerekend met de provincie (dekking: provinciale
subsidie en reserve waterfront).

Totaal
Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

3224087 renovatie loods 7: € 40 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangewend voor de renovatie. In 2019 wordt de
subsidie Friese MerenProject afgerekend met de provincie (dekking: provinciale
subsidie en reserve waterfront).

Mutaties reserves

3224088 terreininrichting Willemskade: € 2.280 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangewend voor de terreininrichting. In 2019
wordt de subsidie Friese MerenProject afgerekend met de provincie (dekking:
provinciale subsidie en reserve waterfront).

Gerealiseerd
resultaat

3224089 perronterras entrepotgebouw: € 83 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangewend voor de realisering van het
perronterras. In 2019 wordt de subsidie Friese MerenProject afgerekend met de
provincie (dekking: provinciale subsidie en reserve waterfront).
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0

Saldo

-75

-75

-20

55

Lasten

586

549

477

71

Baten

154

201

251

49

Saldo

-432

-348

-227

121

Lasten

0

0

0

0

Baten

75

75

20

-55

Saldo

75

75

20

-55

-357

-273

-207

66

Programma 4

Structurele budgetten lasten
4331002

Economische ontwikkeling, economische zaken

4333002 retaildeal: € 25 V
Dit budget wordt in 2019 besteed (dekking: algemene investeringsreserve).

*19

Overig

-3

Totaal

16

4334003 beleidsnotitie recreatie en toerisme: € 0 V
Dit budget is in 2018 volledig besteed (dekking: algemene investeringsreserve).

Structurele budgetten baten
4334003

Economische promotie, opbrengst toeristenbelasting

*49

Overig

0

Totaal

49

begroting voor
wijzigingen

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Saldo
2018

Lasten

2.312

2.345

2.292

53

Baten

152

172

171

-1

Saldo

-2.160

-2.173

-2.121

52

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Lasten

2.312

2.345

2.292

53

Baten

152

172

171

-1

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

-2.160

-2.173

-2.121

52

Mutaties reserves

Lasten

1.109

1.109

1.109

0

Baten

994

988

945

-43

Saldo

-115

-121

-164

-43

-2.275

-2.294

-2.285

9

Programma 5

x € 1.000

Structurele
budgetten

Eenmalige kredieten
4333002

Verduurzamen MKB

30

4333002

Retaildeal

25

4334003

Beleidsnotitie recreatie en toerisme
Totaal

Eenmalige
kredieten

0
55

Structurele budgetten, lasten
Totaal

4331002 Economische ontwikkeling, economische zaken: 19 V
Mede omdat het project Spare Space in 2018 is beëindigd, is geld overgebleven op
dit budget.

Structurele budgetten baten
4334003 Economische promotie, opbrengst toeristenbelasting: € 49 V
Meer adressen/accommodaties waar toeristen overnachten en meer
overnachtingen per accommodatie (mede door Tall Ships en Culturele Hoofdstad)
hebben geleid tot een hogere opbrengst toeristenbelasting.

Gerealiseerd
resultaat

Eenmalige kredieten
4333002 verduurzamen MKB: € 30 V
Dit budget wordt in 2019 besteed (dekking: algemene investeringsreserve).
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Programma 5

Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Structurele budgetten lasten

begroting voor
wijzigingen

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Saldo
2018

Lasten

4.412

4.528

4.461

67

Programma 6

x € 1.000

Structurele
budgetten

54420**

Onderwijshuisvesting, doorberekende rente

*37

5442005

Onderwijshuisvesting, gebruiksvergoedingen (interne verrekeningen)

-11

5443001

Onderwijshuisvesting, salarissen

-12

Baten

819

968

961

-7

5443004

Onderwijsbeleid en leerlingzaken, VVE peuterarrangementen

18

Saldo

-3.593

-3.561

-3.500

60

Overig

21

Totaal

53

Lasten

125

1.581

798

783

Baten

0

78

43

-34

Saldo

-125

-1.503

-755

749

Lasten

4.537

6.109

5.259

850

Baten

819

1.045

1.004

-41

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

-3.718

-5.064

-4.255

809

Mutaties reserves

Lasten

0

0

0

Baten

397

1.711

976

-735

Saldo

397

1.711

976

-735

-3.321

-3.353

-3.279

74

Eenmalige
kredieten

Structurele budgetten baten
Overig

-1

Totaal

-1
Totaal

Structurele budgetten lasten
De lasten en baten die samenhangen met de huisvesting van het openbaar, basisen voortgezet onderwijs worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
Afwijkingen tussen werkelijk en geraamd hebben derhalve geen effect op de
uitkomst van het rekeningresultaat.
54420** Onderwijs, doorberekende rente: € 37 V
Vanwege de lagere rentekosten (zowel rekening-courant als langlopend) heeft
ook een lagere doorberekening plaatsgevonden naar de taakvelden. Voor het
onderdeel onderwijshuisvesting resulteert dit in een lagere doorberekende rente
van € 37.000. Tegenover dit voordeel staat op het taakveld treasury (1005001) een
nadeel in e vorm van een lagere doorberekende rentelast.

Gerealiseerd
resultaat

Programma 6

0

Structurele budgetten lasten
6551002

Sportbeleid en activering, sportsubsidies

6552001

Sportaccommodaties, salarissen

6552008

Sportaccommodaties, beheerplan gebouwen accommodatie
hockeyclub
Sportaccommodaties, exploitatie sportzalen/waddenhal (energie/onderhoud etc.)
Sportaccommodaties, salarissen Waddenhal

*42

Sportaccommodaties, gebruiksvergoeding Het Vierkant (interne
doorberekening)

10

6552011/12
6552012
6552013

124

-12
19
*27

-18

6553004
6554001

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie, doorberekende
rente
Musea, salarissen

6554002

Musea, beheerplan gebouwen

*-35

6555002

Media, beheerplan gebouwen

*36

6557006

Openbaar groen en (openlucht) recreatie, inhuur derden

11

Overig

-8

Totaal

67

12

Structurele budgetten lasten

-17

6552008 Sportaccommodaties, beheerplan gebouwen accommodatie
hockeyclub: € 27 V
Het groot onderhoud aan de accommodatie van de hockeyclub is doorgeschoven
naar 2019.
Omdat deze lasten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud
gemeentelijke gebouwen, hebben deze lagere lasten geen invloed op het
rekeningresultaat.

Structurele budgetten baten
6552002
6552011/12
6554002
6554002
6556002

Sportaccommodaties, beschikking over
voorziening gemeentelijke gebouwen
Sportaccommodaties, beschikking over
voorziening gemeentelijke gebouwen
Musea, entreegelden + opbrengst verkopen
Musea, beschikking over voorziening gebouwen
Media, beschikking over voorziening gebouwen
Overig
Totaal

6552011/12 Sportaccommodaties, exploitatie sportzalen/ Waddenhal: € 42 N
Aan exploitatiekosten voor de sportzalen en de Waddenhal is € 42.000 minder
uitgegeven. Tot een bedrag van € 21.000 gaat het om naar 2019 doorgeschoven
of lager uitgevallen kosten voor groot onderhoud. Deze worden ge gedekt uit
de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en hebben dus geen
invloed op het rekeningresultaat (ook een lagere beschikking over de voorziening).

*-27
*-21
16
*35
*-16
6

6554002 Musea, beheerplan gebouwen (museum): € 35 N
In 2018 moest een forse investering worden gedaan in het ventilatiesysteem van
het museum, waardoor het in het beheerplan geraamde bedrag is overschreden.
Omdat deze lasten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud
gemeentelijke gebouwen, hebben deze hogere lasten geen invloed op het
rekeningresultaat.

-7

Eenmalige kredieten
6552080
6553003
6553080
6554080
6555080
6555081
6555082
6556080
6557003
6557081
6557082
6557084
6557085

Tribune Vierkanstdijk
Organisatiekosten Tall Ships races
Project 11 fountains
Groot onderhoud Hannemahuis
Renovatie monumentale panden
Groot onderhoud toren Nederlandse hervormde kerk
Inventarisatie waardevolle interieurs
Groot onderhoud bibliotheek
Project tegel eruit, boom erin
Herinrichting groenstrook Bynia State
Subsidie speeltuinen
Renovatie Harmenspark
Opwaardering Harlinger bos
Totaal

29
16
-10
6
491
26
33
39
3
15
15
33
53
749

6555002 Musea, beheerplan gebouwen (bibliotheek): € 36 V
Het groot onderhoud aan de bibliotheek is deels (€ 20.0000 door geschoven naar
2019.den.
Omdat deze lasten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud
gemeentelijke gebouwen, hebben deze lagere lasten geen invloed op het
rekeningresultaat.
Structurele budgetten baten
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6552008 Sportaccommodaties, beschikking over voorziening gemeentelijke
gebouwen: € 27 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
Jaarstukken 2018
beheerplan gemeentelijke
gebouwen.
gemeente Harlingen

6552011/12 Sportaccommodaties, beschikking over voorziening gemeentelijke
gebouwen: € 27 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan gemeentelijke gebouwen.

6555080 Renovatie monumentale panden: € 491 V
Dit budget voor restauraties (Hein Buismanstichting) wordt in 2019 verder
aangesproken (dekking: algemene investeringsreserve).
6555081 Groot onderhoud toren NH kerk: € 26 V
De financiële afwikkeling met de Protestantse Gemeente heeft plaatsgevonden. Er
is € 5.000 terugontvangen, dat ten gunste van de reserve achterstallig onderhoud
openbare ruimte is gekomen. Daarna is € 21.000 subsidie van het nationaal
restauratiefonds (BRIM) ontvangen dan ten gunste van het rekeningresultaat is
gekomen.

6554002 Musea, beschikking over voorziening gemeentelijke gebouwen: € 35 V
Zie de toelichting hierboven op de hogere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan gemeentelijke gebouwen.
6555002 Media, beschikking over voorziening gemeentelijke gebouwen: € 36 N
Zie de toelichting hierboven op de lagere lasten voor de uitvoering van het
beheerplan gemeentelijke gebouwen.

Eenmalige kredieten

6555082 Inventarisatie waardevolle historische interieurs: € 33 V
Dit krediet is in 2018 afgerond. Het overgebleven bedrag vloeit terug naar de
algemene investeringsreserve.

6552080 Tribune Vierkanstdijk: € 29 V
Dit krediet wordt doorgeschoven naar 2019 (dekking: algemene
investeringsreserve).

6556080 Openbare bibliotheek, groot onderhoud bibliotheek: € 39 V
De uitvoering van dit groot onderhoud is in 2018 afgerond. Het overgebleven
bedrag vloeit terug naar de reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte.

6553003 Organisatiekosten Tall Ships races: € 16 V
Van het krediet ad € 500.000 resteerde op 31 december 2018 nog € 16.000
(dekking: algemene investeringsreserve).

6557003 Project tegel eruit, boom erin: € 3 V
Dit project wordt in 2019 verder opgepakt (dekking: algemene
investeringsreserve).

6553080 Project 11 fountains: € 10 N
Dit project is, rekening houdend met nog een te ontvangen vergoeding van de
provincie ad € 37.000, in 2018 voorlopig afgesloten met een overschrijding van
€ 10.000. De lasten zijn overeenkomstig het raadsbesluit tot een bedrag van
€ 50.000 ten laste van de algemene investeringsreserve gebracht. De overschrijding
is ten laste van het rekeningresultaat gekomen. Er dient nog definitief afgerekend
te worden met de provincie

6557081 Herinrichting groenstrook Bynia State: € 15 V
Dit werk is in 2018 afgerond. Het resterende bedrag vloeit tot een bedrag
van € 9.000 terug naar de reserve bovenwijkse voorzieningen Bynia State.
Een van de aannemer ontvangen vergoeding ad € 6.000 is ten gunste van het
rekeningresultaat gekomen.
6557082 Subsidie speeltuinen: € 15 V
Het resterende bedrag ad € 15.000 is bestemd voor de nog te realiseren speeltuin
in plan Zuid (dekking: algemene investeringsreserve).

6554080 Groot onderhoud Hannemahuis: € 6 V
Ten gunste van dit krediet is in 2018 nog een subsidie van het nationaal
restauratiefonds geboekt (BRIM). Dit bedrag is ten gunste van het
rekeningresultaat gekomen.

6557084 Renovatie Harmenspark: € 33 V
Dit project wordt in 2019 afgerond (dekking: algemene investeringsreserve en
provinciale subsidie).
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Eenmalige kredieten

6557085 Opwaardering Harlinger bos: € 53 V
Dit project wordt in 2019 afgerond (dekking: algemene investeringsreserve en
reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga).

Programma 7
Structurele
budgetten

Eenmalige
kredieten

Totaal

x € 1.000

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Saldo
2018

Lasten

23.143

23.225

23.405

-180

Baten

8.019

7.847

8.117

270

Saldo

-15.124

-15.378

-15.288

90

Aanstellen kwartiermaker voor positioneren gebiedsteams

0

7661002

Pilot blij(f) wonen

0

7661002

Verhogen bijdrage Skûle t.g.v. cao-compensatie en pilot mien
maatsje

0

7661001

Wijkcoaching

7661080

Revitalisering dorpshuis Wijnaldum

7662004

Uitbreiding uren gedragswetenschapper

0

7662004

Uitbreiding flexibele schil gebiedsteams

0

7663002

Uitvoeren belastingcheck

7665002

Reïntegratieproject

7665002

Pilot vernieuwende aanpak werkloosheid

Lasten

176

416

293

123

Baten

0

0

0

0

Saldo

-176

-416

-293

123

7.6610 reserve sociaal domein uitbreiding flexibele schil gebiedsteams

Lasten

23.319

23.641

23.698

-57

7****** Sociaal domein 167 N

Baten

8.019

7.847

8.117

270

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

Mutaties reserves

Lasten

Gerealiseerd
resultaat

begroting voor
wijzigingen

7661002

-15.300

-15.794

-15.581

0

265

970

Baten

176

672

1.254

582

Saldo

176

407

284

-123

-15.124

-15.387

-15.297

90

Programma 7

Totaal

213
-705

-180

Structurele budgetten baten
Totaal

11
0
31
123

Werk, inkomen, participatie, minima en jeugd

Structurele budgetten lasten
Totaal

6
75

270

127

2018 is het vierde jaar sinds de intrede van het sociaal domein. Geconcludeerd
wordt dat de informatieverstrekking nog steeds niet optimaal is. Met name de
facturering van de jeugdzorg laat te wensen over. Omdat onvoldoende informatie
is ontvangen vanuit de zorgkantoren en het SDF is de dienst SoZaWe genoodzaakt
geweest zelf inschattingen te maken van de “Onderhanden werk” positie. Dit heeft
geleid tot een forse overschrijding van bijna € 1,5 miljoen. Hier tegenover staan
voordelige verschillen bij met name de programma’s Participatie en Inkomen. Ook
de van het rijk ontvangen BUIG-gelden (bijstandsbudget) laten een fors positief
verschil zien.
De bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de kosten MOVO (maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang) laat een voordelig verschil zien. Dit wordt veroorzaakt
doordat naast de bijdrage 2018 ook de bijdrage 2017 in 2018 is ontvangen.
Het voordelig verschil bij de kosten gebiedsteam wordt veroorzaakt doordat
het flexibele budget voor inhuur personeel (bij zieke en/of om wachtlijsten
weg te werken) niet volledig is benut. De via het gemeentefonds ontvangen
taakmutaties (budgetten voor armoedebestrijding kinderen en intensivering
Jaarstukken 2018
schulden en armoedebeleid)
hebben in 2018 nog niet geleid tot extra uitgaven.
gemeente Harlingen

De in de begroting van de dienst SoZaWe beschikbare budgetten hiervoor waren
toereikend. De overschrijding bij de sociale werkvoorziening wordt gedekt uit
een hiervoor binnen de algemene uitkering (integratie-uitkering sociaal domein)
ontvangen hogere vergoeding.
Per saldo laten de afwijkingen een nadelig resultaat zien van € 167.000.
Een gedetailleerde specificatie van het tekort luidt als volgt:
Kosten gebiedsteam c.a.
Sociale werkvoorziening
Bijdrage gemeente Leeuwarden in kosten MOVO
Taakmutaties gemeentefonds:
* Armoedebestrijding kinderen
* Schulden en armoedebeleid
BUIG-gelden (bijstandsbudget van het rijk)
(Voorlopige) jaarrekeningcijfers sociale dienst:
Participatie
Inkomen
Armoedebestrijding
Wmo
Jeugdwet (waaronder tekort Beschermd wonen à € 88.000)
Apparaatslasten

Gebouw C
De exploitatie van het gebouw C liet een voordelig resultaat zien van € 32.000,
hetgeen voornamelijk werd veroorzaakt door lagere energiekosten. Aan
dagbestedingsvoorzieningen werd € 66.000 minder besteed.
Inburgering / asielinstroom
De gemeente heeft een verhoogde taakstelling van het Rijk gekregen als het
gaat om huisvesting van vluchtelingen met een status en zorgen voor voldoende
maatschappelijke begeleiding.
Van de van het COA ontvangen gelden worden diverse activiteiten bekostigd, zoals
bijvoorbeeld bijeenkomsten participatieverklaring en themabijeenkomsten sociale
activering (maatschappelijke oriëntatie & lokaal centraal). Daarnaast worden
individuele participatietrajecten verzorgd door De Skûle Welzijn en wordt de
arbeidsmarkttoeleiding verzorgd door Pastiel.
Niet alle van het COA ontvangen gelden zijn in 2018 uitgegeven. Het niet uitgegeven
bedrag van afgerond € 75.000 wordt vooralsnog voor deze taak gereserveerd ter
dekking van nog lopende trajecten welke naar verwachting in 2019 worden afgerond.

€ 70.000
€ 28.000 -/€ 45.000
€ 97.000
€ 35.000
€ 258.000
€
€
€
€
€
€
€

232.000
535.000
88.000
76.000 -/1.481.000 -/58.000
167.000 -/-

Eenmalige kredieten
7661002 Aanstellen kwartiermaker voor positioneren gebiedsteams: € 0 V
Het begrote krediet is volledig besteed (dekking: reserve sociaal domein).
7661002 Pilot blij(f) wonen: € 0 V
Deze pilot is in 2018 afgerond en het hiervoor geraamde bedrag volledig
aangesproken (dekking: reserve sociaal domein).

Kwijtschelding belastingen en retributies
Er is voor € 11.000 minder aan kwijtscheldingen afvalstoffenheffing verleend. Dit
wordt veroorzaakt door een fors lager aantal verzoeken om kwijtschelding dan
geraamd. Geraamd was een aantal van 665 waarvan 515 geheel of gedeeltelijk
zouden worden gehonoreerd terwijl slechts 520 verzoeken zijn ingediend waarvan
425 geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. De kosten van kwijtscheldingen worden
betrokken bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

7661002 verhogen bijdrage Skûle agv cao-compensatie en pilot Mien Maatsje: € 0 V
Dit budget is in 2018 volledig aangesproken (dekking: reserve sociaal domein).
7661002 wijkcoaching € 6 V
Dit budget wordt in 2019 verder aangesproken (dekking: algemene
investeringsreserve).

Ouderenbeleid
Halverwege 2017 is de uitvoering van het ouderenwerk overgeheveld naar
De Skûle Welzijn. Bij de subsidieverstrekking is destijds abusievelijk rekening
gehouden met een volledig jaar terwijl dit een half jaar had moeten zijn. Het teveel
verstrekte subsidie ad. € 34.000 is in 2018 terugontvangen.

7661080 Revitalisering dorpshuis Wijnaldum: € 75 V
Dit budget uit 2017 wordt naar verwachting in 2019 uitgegeven (dekking:
algemene investeringsreserve).
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7662004 Uitbreiding uren gedragswetenschapper: € 0 V
Dit budget is in 2018 overeenkomstig de raming uitgegeven (dekking: reserve
sociaal domein).

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

7662004 Uitbreiding flexibele schil gebiedsteams: € 0 V
Dit budget is in 2018 overeenkomstig de raming uitgegeven (dekking: reserve
sociaal domein).

Mutaties reserves

Lasten

0

Baten

0

-217

Saldo

7663002 Uitvoeren belastingcheck: € 11 V
De check is in 2018 uitgevoerd, er is € 11.000 minder uitgegeven dan geraamd
(dekking: reserve sociaal domein) .

Gerealiseerd
resultaat

7665002 Reïntegratieproject: € 0 V
Dit project is in 2018 afgerond en het hiervoor geraamde bedrag volledig
aangesproken (dekking: reserve sociaal domein).

Programma 8
Structurele
budgetten

Eenmalige
kredieten

Totaal

x € 1.000

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

-372

7

0

0

0

0

-217

-379

-372

7

Structurele budgetten lasten

7665002 Pilot vernieuwende aanpak werkloosheid: € 31 V
Dit project wordt in 2019 afgerond (dekking: algemene investeringsreserve).
begroting voor
wijzigingen

Programma 6

-379

Saldo
2018

Lasten

3.689

3.756

3.756

0

Baten

3.472

3.473

3.403

-71

Saldo

-217

-283

-353

-70

Lasten

0

96

19

77

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

-96

-19

77

Lasten

3.689

3.852

3.775

78

Baten

3.472

3.473

3.403

-71

8772002

Riolering, storting in de voorziening rioolheffing

8772002

Riolering, doorberekende rente

8772002

Riolering, onderzoek uitkomende grond

8772002

Riolering, stroomverbruik

8773003

Milieubeheer

*-64
*35
15
*-27
*28

Overig

13

Totaal

0

Structurele budgetten baten

129

8772002

Riolering, beschikking over de voorziening rioolheffing

10

8772007

Rioolrechten, opbrengst rioolheffing

8773003

Afval, vergoeding nascheiding kunststoffen

*-62

8775005

Afval, opbrengst afvalstoffenheffing

*-29

9

Overig

1

Totaal

-71

Jaarstukken 2018
gemeente Harlingen

Structurele budgetten lasten
8772002 Riolering, storting in de voorziening rioolheffing: € 64 N
De inkomsten uit de aanslagen rioolheffing waren in 2018 groter dan de werkelijk
gemaakte kosten voor riolering. Dit voordelige saldo wordt in de voorziening
rioolheffing gestort.
8772002 Riolering, doorberekende rente: € 35 V
Vanwege de lagere rentekosten (zowel rekening-courant als langlopend) heeft
ook een lagere doorberekening plaatsgevonden naar de taakvelden. Voor het
onderdeel riolering resulteert dit in een lagere doorberekende rente van € 35.000.
Tegenover dit voordeel staat op het taakveld treasury (1005001) een nadeel in de
vorm van een lagere doorberekende rentelast.

begroting voor
wijzigingen

begroting na
wijzigingen

rekening
2018

Saldo
2018

Lasten

685

618

578

39

Baten

180

285

428

143

Saldo

-505

-332

-150

182

Lasten

20

1.746

88

1.659

Baten

0

0

0

0

Saldo

-20

-1.746

-88

1.659

Lasten

705

2.364

666

1.698

Baten

180

285

428

143

Gerealiseerd
totaal van baten en lasten

Saldo

-525

-2.079

-238

1.841

Mutaties reserves

Lasten

0

0

0

0

Baten

20

1.689

33

1.656

Saldo

20

1.689

33

1.656

-505

-390

-205

185

Programma 9

x € 1.000

Structurele
budgetten

Eenmalige
kredieten

8772002 Riolering, stroomverbruik: € 27 N
Door een hoge achterstallige factuur en omdat er de afgelopen jaren een paar
gemaaltjes bij zijn gekomen met als gevolg extra stroomkosten, is het budget
overschreden.
87740002 Milieu, kosten onderzoeken: € 28 V
Het REC-onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van dit budget, moet tot een bedrag
van € 34.000 nog uitgegeven worden, zie ook paragraaf I, nog uit te voeren
werken.

Totaal

Structurele budgetten baten
8773003 Afval, vergoeding nascheiding kunststoffen: € 62 N
De raming voor de te ontvangen vergoeding voor nascheiding kunststoffen en voor
zwerfafval is te hoog gebleken. In de begroting 2019 is de raming verlaagd.

Gerealiseerd
resultaat

Programma 9

Structurele budgetten lasten

8775005 Afval, opbrengst afvalstoffenheffing: 29 N
Bij de berekening van het tarief is uitgegaan van een te hoog aantal huishoudens,
waardoor de opbrengst lager is geworden dan de raming.

Eenmalige kredieten
8774082 Milieu, duurzaamheidsbeleid: € 77 V
Voor de toelichting , zie paragraaf I, nog uit te voeren werken.
130

988100

Ruimtelijke ordening, salarissen

9881002

Ruimtelijke ordening, ontwikkelen/herzien bestemmingsplannen

9883006

Wonen en bouwen, projecten streekagenda

11
9
14

Overig

5

Totaal

39

Structurele budgetten baten
988303

Wonen en bouwen, opgelegde dwangsom

9881003/04

Wonen en bouwen, opbrengst leges omgevingsvergunningen

Eenmalige kredieten
11

9881080 Implementatie omgevingswet: € 88 V
Van dit in 2017 beschikbaar gestelde budget is in 2018 € 12.000 uitgegeven. In
2019 krijgt de implementatie een vervolg (dekking: algemene investeringsreserve).

*128

Overig

4

Totaal

143

9883006 Vernieuwen woonvisie: € 0 V
De vernieuwing van de woonvisie is in 2018 gereed gekomen voor het geraamde
budget ad € 20.000.

Eenmalige kredieten
9881080

Implementatie omgevingswet

88

9883006

Vernieuwen woonvisie

9883080

Ontwikkelen herstructurering plan Zuid

9883081

Herinrichting Steenhouwersstraat

9883083

Voorbereiding Spaansen/Perseverantia

9883084

Sanering Perseverantia

1.500

Totaal

1.659

0

9883080 Ontwikkelen herstructurering plan Zuid: € 25 V
Dit in 2016 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet wordt in 2019
afgerond (dekking: reserve sociaal domein).

25
2
44

9883081 Herinrichting omgeving Steenhouwersstraat: € 2 V
Dit krediet is afgewikkeld in 2018. In verband met een overschrijding is door de
gemeenteraad in 2018 een aanvullende budget van € 57.000 beschikbaar gesteld.
Hiervan is € 2.000 overgebleven dat ten gunste van het rekeningsaldo 2018 is
gekomen.

Structurele budgetten baten
9881003/04 Wonen en bouwen, opbrengst leges omgevingsvergunningen: € 128 V
Op basis van de in de eerste 8 maanden van 2018 ontvangen leges
omgevingsvergunningen is de raming in de begrotingswijziging naar aanleiding
van de tweede financiële bestuursrapportage aan het college al met € 105.000
verhoogd. Aan het einde van het jaar zijn nog een aantal grote bouwprojecten
vergund (met name het voormalige dukdalfterrein), waardoor nog eens € 128.000
meer is ontvangen dan de al bijgestelde raming. Totaal is aan leges een bedrag van
€ 378.000 ontvangen.

9883083 Voorbereiding Spaansen/Perseverantia: € 45 V
Dit krediet wordt nu de aanleg van de N31 is voltooid verder aangesproken in 2019
(dekking reserve Spaansen/Perseverantia).
9883084 Sanering Perseverantia: € 1.500 V
Binnen het Meerjaren Ontwikkelings Programma ISV3 (raadsbesluit 2010) zijn
gelden gereserveerd voor de sanering van het terrein Perseverantia. De financiële
afronding van dit project vindt plaats in 2019 (dekking reserve ISV3).
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Toelichting balansinvesteringen

Krediet: aanbrengen valbeveiliging stadhuis (704003)
25e begrotingswijziging 2013.
Geraamde bedrag:
€ 125.000
€ 121.383
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 3.617
Toelichting: Het werk is afgerond en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 3.617 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande
2019 resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 7.146
Werkelijke kapitaallast:
€ 6.939
Verschil:
€ 207

Hierna wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de kredieten
voor balansinvesteringen die in 2018 liepen. Van de investeringen nog niet waren
afgerond op eind 2018 worden de restantkredieten doorgeschoven naar het
volgende begrotingsjaar.
De kredieten worden zo nodig kort inhoudelijk toegelicht. Voorts wordt de
financiële stand van zaken toegelicht: het restantkrediet dat wordt doorgeschoven
en bij afwikkeling in 2018 de gevolgen voor de exploitatie ingaande 2019. Aan het
slot wordt een resumé gegeven van de structurele effecten ingaande 2019 van de
per 31 december 2018 afgewikkelde kredieten.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Krediet: geluidsinstallatie raadszaal (701001)
2e begrotingswijziging 2018.
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: interne renovatie stadhuis (704004)
29e begrotingswijziging 2014.
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 60.000
€ 39.990
€ 20.010

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: Het werk is afgerond en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 6.839 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 18.090
Werkelijke kapitaallast: € 17.585
Verschil:
€ 505

Krediet: aankoop perceel grond Nieuwe Industriehaven (703001)

50e begrotingswijziging 2018.
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 245.000
€ 238.161
-/-€ 6.839

€ 9.910.000
€ 9.910.000
€ 0

Toelichting: Het restantkrediet van deze investering dat wordt ingezet voor het
moderniseren van de werkplekken, wordt overgeheveld naar
2019.

Toelichting: De aankoop heeft in 2018 plaatsgevonden en het krediet wordt
per 31 december 2018 afgewikkeld. De werkelijke kapitaallast (alleen rente) is
overeenkomstig de raming.
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Krediet: plaatsen zonnepanelen gebouwen Westerzeedijk (704009)
49e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
€ 154.035
€ 140.739
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 13.296

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Krediet: uitstapplaats voor toeristenbussen (721002)

32e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 15.000
€ 0
€ 15.000

Toelichting: : Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.
Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: plaatsen zonnepanelen Het Vierkant (704010)
49e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
€ 162.345
€ 138.136
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 24.209

Krediet: laadpalen elektrische voertuigen
(721003)
33e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Toelichting: Het werk is afgerond en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 24.209 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande
2019 resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 11.987
Werkelijke kapitaallast: € 10.199
Verschil:
€ 1.788

Krediet: aanschaf zaaksysteem (704011)
60e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 12.500
€ 3.622
€ 8.878

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: fietspad Wijnaldum-Midlum (721004)
34e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 25.250
€ 32.211
€ 6.961

€ 503.000
€ 6.150
€ 496.850

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: vrij liggende fietspaden Stationsweg (721005)
35e begrotingswijziging 2017

Toelichting: De aanschaf is afgerond en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 6.961 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 5.231
Werkelijke kapitaallast:
€ 6.673
Verschil:
€ 1.442

Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
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€ 895 .000
€ 714.416
€ 180.584

Toelichting: Het
Jaarstukken
restantkrediet
2018wordt overgeheveld naar 2019.
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Krediet: aanschaf VW Crafter (721007)
10e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: verbeteren stadsentree Spoorstraat (721009)
38e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 650.000
€ 3.230
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 646.770

€ 63.250
€ 61.364

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

€ 1.886

Toelichting: De aanschaf is gedaan en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 1.886 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 8.360
Werkelijke kapitaallast: € 8.110
Verschil:
€ 250

Krediet: campus RSG Julianastraat (721010)
begrotingswijziging 2019
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 250.000
€ 8.960
€ 241.040

Toelichting: Het krediet wordt geraamd in 2019.

Krediet: aanleg brug Atjetille (721008)
13e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 130.000
€ 130.220
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ - 220

Krediet: aanpassing zonering parkeren (722001)
55e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
€ 118.000
€ 102.321
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 15.679

Toelichting: Het werk is gereed en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 220 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 4.182
Werkelijke kapitaallast: € 4.189
Verschil:
€ 7

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: stimuleren GSM-parkeren (722002)
55e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 10.000
€ 5.176
€ 4.824

Toelichting: De aanschaf is gedaan en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 4.824 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets lagere kapitaallast.
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Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Geraamde kapitaallast: € 1.072
Werkelijke kapitaallast: € 555
Verschil:
€ 517

Krediet: afmeervoorzieningen cruises (724004)
1e begrotingswijziging 2014
Geraamde bedrag:
€ 2.932.000
€ 2.762.491
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 169.509

Krediet: uitwerken definitief scenario parkeren (722003/04)
55e begrotingswijziging 2015/begrotingswijzing 2019
Geraamde bedrag:
€ 170.000
€ 107.543
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 62.457

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: informatiepunt treinwagon (724007)
64e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: aankoop De Witte Kas (722005)
53e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 1.560.000
€ 0

€ 160.437

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

€ 1.560.000
Krediet: vernieuwen damwand Vluchthaven (724008)
64e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
€ 1.600.000
€ 29.774
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 1.570.226

Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019. De aankoop heeft begin
2019 plaatsgevonden.

Krediet: ondergrondse afvalcontainers(724003)
43e begrotingswijziging 2013
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 200.000
€ 39.563

€ 50.000
€ 5.707

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

€ 44.293
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Krediet: aanleg trailerhelling (724009)
14e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: voorzieningen Willemskade VBZH (724012)
47e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 119.811
€ 119.811
€ 0

€ 94.750
€ 85.969
€ 8.781

Toelichting: De voorzieningen zijn geplaatst en het krediet wordt per 31 december
2018 afgewikkeld. Er is € 8.781 minder uitgegeven dan geraamd. De kapitaallast
van deze investering wordt gedekt uit de ten laste van de reserve waterfront
gevormde dekkingsreserve voorzieningen Willemskade VBZH. De lagere uitgaven
ad € 8.781 leiden dus tot een lagere beschikking over de reserve waterfront.

Toelichting: De trailerhelling is gerealiseerd en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. De werkelijke kosten en dus ook de kapitaallasten
zijn overeenkomstig de raming (inclusief een in 2018 door de gemeenteraad
beschikbaar gesteld aanvullend krediet à € 41.311).

Programma 5 Onderwijs
Krediet: multifuncionele voorziening Badhuus (724010)
26e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 1.100.000
€ 495.933
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 604.067

Krediet: verbouw Sint Michaelschool Hofstraat (742002)
50e begrotingswijziging 2014
Geraamde bedrag:
€ 845.295
€ 860.635
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
-/- € 15.340

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: De verbouw is klaar en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 15.340 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 27.193
Werkelijke kapitaallast: € 27.687
Verschil:
€ 494
Deze iets hogere kapitaallast komt jaarlijks ten laste van de reserve
onderwijshuisvesting.

Krediet: aanleg stroompaal loskade Kanaalweg (724011)
27e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 15.000
€ 13.415
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 1.585
Toelichting: De stroompaal is geplaatst en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 1.585 minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 1.608
Werkelijke kapitaallast:
€ 1.438
Verschil:
€ 170

Krediet: uitbreiding VMBO maritieme academie (742003)
11e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 410.911
€ 410.911
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
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Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 0

Toelichting: De normvergoeding is voldaan en het krediet wordt per 31 december
2018 afgewikkeld. De werkelijke kosten en dus ook de kapitaallasten zijn
overeenkomstig de raming.

Kredieten: verbouw tot cultureel centrum
53e begrotingswijziging 2016/ 1e begrotingswijzing 2018
Geraamde bedrag:
€ 1.991.000
€ 2.031.708
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ - 40.708

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Krediet: plaatsen zonnepanelen Waddenhal (752004)
49e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
€ 192.080
€ 288.358
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
-/- € 96.278

Toelichting: Het negatieve restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019. In 2019
wordt de eindbalans van dit project opgemaakt.

Krediet: ontwikkeling Westerzeedijk (757001)
31e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Toelichting: Het werk is afgerond en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 96.278 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast: € 14.183
Werkelijke kapitaallast: € 21.291
Verschil:
€ 7.108
De oorzaak van deze overschrijding waren de noodzakelijke bouwkundige
aanpassingen aan het dak. Deze waren niet voorzien en zaten daarom niet in het
budget.

Krediet: tractor sportvelden (752005)
17e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 380.000
€ 220.410
€ 159.590

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: aanschaf houtversnipperaar (757002)
18e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

€ 35.000
€ 31.400
€ 3.600

€ 22.000
€ 17.950
€ 4.050

Toelichting: De aanschaf heeft plaatsgevonden en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. Er is € 4.050 minder uitgegeven dan geraamd,
hetgeen ingaande 2019 resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 2.602
Werkelijke kapitaallast:
€ 2.123
Verschil:
€ 479

Toelichting: De aanschaf heeft plaatsgevonden en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. Er is € 3.600 minder uitgegeven dan geraamd,
hetgeen ingaande 2019 resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 4.626
Werkelijke kapitaallast:
€ 4.150
Verschil:
€ 476
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Programma 7 Sociaal domein
Krediet: aanpassingen gebouw C (761001)
39e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: aanschaf gazon- en sportveldenmaaier (757003)
19e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 67.150
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
€ 59.970
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 7.180

€ 248.640
€ 255.487
-/- € 6.847

Toelichting: Deze overschrijding is in de jaarrekening 2017 al gedekt uit de
algemene investeringsreserve (een extra beschikking voor de vorming van de
dekkingsreserve gebouw C).

toelichting: De aanschaf heeft plaatsgevonden en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. Er is € 7.180 minder uitgegeven dan geraamd,
hetgeen ingaande 2019 resulteert in een iets lagere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 11.673
Werkelijke kapitaallast:
€ 10.425
Verschil:
€ 1.248

Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Krediet: hartveilig Fryslân (771001)
15e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: aanleg kaatsmuur/kaatswand (757004)
35e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 15.000
€ 0
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 15.000

€ 15.000
€ 8.700
€ 6.300

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: rioolverleggingen voor project N31 (772008)
25e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
€ 200.000
€ 31.864
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 168.136

Krediet: sportvoorzieningen in de buitenlucht (757005)
36e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 25.000
€ 4.053
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 20.947

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2019.
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Krediet: reguliere rioolvervangingen n.a.v. inspecties (772009)
25e begrotingswijziging 2015
Geraamde bedrag:
€ 109.675
€ 0
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 109.675

Krediet: rioolreconstructie Kanaalweg (772013)
7e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 260.000
€ 2.570
Uitgegeven tot en met 31-122018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 257.430

Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: verbeteren waterhuishouding Harlingen-Zuid (772010)
46e begrotingswijziging 2016
Geraamde bedrag:
€ 82.500
€ 65.079
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 17.421

Krediet: plaatsen ondergrondse containers binnenstad (773001)
8e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 89.858
€ 96.981
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ - 7.123

Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Toelichting: Het werk is gereed en het krediet wordt per 31 december 2018
afgewikkeld. Er is € 7.123 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen ingaande 2019
resulteert in een iets hogere kapitaallast. Deze kapitaallast is een kostenpost die
wordt doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing.
Geraamde kapitaallast: € 11.877
Werkelijke kapitaallast: € 12.818
Verschil:
€ 941
De oorzaak van de overschrijding waren extra kosten (grondafvoer en
informatiebijeenkomsten) die niet in de raming zeten.

Krediet: rioolreconstructie Hendstehof en Gerben Oswaldstraat
(772011)
7e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 580.000
€ 527.693
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 52.307
Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.

Krediet: rioolvervanging Westerzeedijk/gemeentewerf (772012)
7e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 200.000
€ 133.601
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ 66.399
Toelichting: Het krediet wordt overgeheveld naar 2019.
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Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing
Krediet: aanschaf elektrische auto (783001)
55e begrotingswijziging 2017
Geraamde bedrag:
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:

Krediet: aanschaf tractor begraafplaats (775001)
16e begrotingswijziging 2018
Geraamde bedrag:
€ 12.500
€ 14.411
Uitgegeven tot en met 31-12-2018:
Restantbedrag op 31-12-2018:
€ -1 911
Toelichting: De aanschaf heeft plaatsgevonden en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. Er is € 1.911 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen
ingaande 2019 resulteert in een iets hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 1.340
Werkelijke kapitaallast:
€ 1.544
Verschil:
€ 204

€ 22.653
€ 24.414
€ - 1.761

Toelichting: De aanschaf heeft plaatsgevonden en het krediet wordt per 31
december 2018 afgewikkeld. Er is € 1.761 meer uitgegeven dan geraamd, hetgeen
ingaande 2019 resulteert in een iets hogere kapitaallast.
Geraamde kapitaallast:
€ 3.938
Werkelijke kapitaallast:
€ 4.244
Verschil:
€ 306
Resumé financiële gevolgen voor de exploitatie vanaf 2019 van de per
31 december 2018 afgewikkelde kredieten:
1. Een lagere beschikking over de reserve Waterfront: € 8.781
2. Een structureel hogere beschikking over de reserve onderwijshuisvesting: € 494
3. Een structureel hogere doorberekening in de tarieven afvalstoffenheffing: € 941
4. Een hogere structurele kapitaallast ten laste van de exploitatie: € 3.427. Tot een
bedrag van € 1.129 is deze hogere last al meegenomen in de beheersbegroting
2019.
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SiSa verantwoording

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Besteding (jaar T) aan overige
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
activiteiten (naast VVE) voor
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
Besluit specifieke
166, eerste lid WPO)
uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 536.621
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 6.011
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
scholen, houders van
van de juistheid en volledigheid
kindcentra en
van de
peuterspeelzalen (conform
verantwoordingsinformatie
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar Eindverantwoording Ja/Nee
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

1

IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
(SiSa tussen
medeoverheden)

Ja

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 1301244

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

€ 3.747

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€ 3.747
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Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06
Indicatornummer: E27B / 07
Indicatornummer: E27B / 08
1 1301244
€ 6.417
€ 6.417
SZW

G2

Besteding (jaar T) algemene
Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
Gemeente
tedeel 2018
I.1 Participatiewet (PW)

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

G2A

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2017
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T-1) IOAW

Nee
€0
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 060072 Gemeente Harlingen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

€ 7.311.105

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03

€ 104.676

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 04

€ 557.706
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 05

€ 664

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 06

€ 79.593

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

1 060072 Gemeente Harlingen
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09

€ 311
€ 26.580
Baten (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 10

€ 10.724

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 11

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 12

€0

€ 53.483

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de
openbaar lichaam
verantwoordingsinformatie voor
Participatiewet (PW)
die gemeente invullen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

1 060072 Gemeente Harlingen

SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018
Besluit
bijstandverlening

SZW

G3A

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2017
Besluit
bijstandverlening

Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

€0

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Nee

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

1 060072 Gemeente Harlingen
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

€ 26.906
Besteding (jaar T-1) Bob

In de kolommen hiernaast de
inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 060072 Gemeente Harlingen

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

€0

€0

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 23.001
€ 7.389
€ 68.615
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 11.593

Baten en lasten per taakveld 2018
nr.

product

1.0010
1.0020
1.0030
1.0040
1.0050
1.0061
1.0062
1.0063
1.0064
1.0070
1.0080
1.0090
1.0100
1.0110
2.1110
2.1120
3.2210
3.2220
3.2230
3.2240
4.3310
4.3330
4.3340
5.4410
5.4420
5.4430
6.5510
6.5520

bestuur
burgerzaken
beheer overige gebouwen en gronden
overhead
treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
parkeerbelasting
belastingen overig
alg. uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
overige baten en lasten
vennootschapsbelasting
mutaties reserves
resultaat van rekening van baten en lasten
crisisbeheersing en brandweer
openbare orde en veiligheid
verkeer en vervoer
parkeren
recreatieve havens
economische havens en waterwegen
economische ontwikkeling
bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
economische promotie
openbaar basisonderwijs
onderwijshuisvesting
onderwijsbeleid en leerlingzaken
sportbeleid en activering
sportaccommodaties

lasten

baten

1.297.938
398.411
254.491
7.120.804
180.741
124.398
54.187
32.882
809.737
0
-477
31.194
7.936.993
0
908.669
506.779
7.141.855
577.650
774.410
2.961.202
100.860
160.946
215.575
47.968
997.524
1.246.754
56.737
1.668.231
144

260.708
260.776
817.650
975.267
1.064.983
1.542.064
2.031.229
715.073
1.033.720
28.366.785
33.703
0
10.258.077
0
67.888
1.805
4.128.710
1.330.318
249.533
1.615.429
54.964
1.457
194.243
0
97.458
73.730
0
656.356

saldi 2018
1.037.230
137.635
-563.159
6.145.536
-884.242
-1.417.666
-1.977.042
-682.191
-223.983
-28.366.785
-34.179
31.194
-2.321.083
0
840.781
504.974
3.013.146
-752.668
524.877
1.345.773
45.896
159.488
21.332
47.968
900.066
1.173.024
56.737
1.011.875

6.5530
6.5540
6.5550
6.5560
6.5570
7.6610
7.6620
7.6630
7.6640
7.6650
7.6660
7.6671
7.6672
7.6681
7.6682
8.7710
8.7720
8.7730
8.7740
8.7750
9.8810
9.8830
Saldo

cultuurpresentatie, -productie en -participatie
musea
cultureel erfgoed
media
openbaar groen en (openlucht) recreatie
samenkracht en burgerparticipatie
wijkteams
inkomensregelingen
begeleide participatie
arbeidsparticipatie
maatwerkvoorzieningen (WMO)
maatwerkdienstverlening 18+
maatwerkdienstverlening 18geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18volksgezondheid
riolering
afval
milieubeheer
begraafplaatsen en crematoria
ruimtelijke ordening
wonen en bouwen

971.734
467.930
288.114
479.822
1.326.178
1.668.295
1.769.192
9.328.463
4.980.097
1.291.057
332.937
7.954
3.752.023
20.910
547.479
625.694
968.443
1.436.381
579.454
164.718
136.363
529.899

127.843
121.305
7.965
75.922
14.626
40.886
2.177
7.788.519
163.045
4.740
2.726
114.937
0
0
0
2.085
1.606.252
1.693.815
0
100.509
300
428.190

843.891
346.625
280.149
403.900
1.311.552
1.627.409
1.767.015
1.539.944
4.817.052
1.286.317
330.211
-106.983
3.752.023
20.910
547.479
623.609
-637.809
-257.435
579.454
64.208
136.063
101.710

67.279.596

68.127.768

-848.172
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Verklaring onafhankelijke accountant

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Harlingen op 12 juni 2019.
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