Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen
10 mei 2022
Aanwezig
Mevrouw I. Sjerps, burgemeester
De heer E. de Groot, wethouder
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
Mevrouw S. van Gent, gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 3 mei 2022
De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld

3

Raadsvergadering / Commissievergadering

4

Uitnodigingenlijst van week 19
De uitnodigingenlijst van week 19 werd doorgenomen.

5

Bespreekstukken

5.1

Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023 Hûs en Hiem
1. De raad voor te stellen het algemene jaarverslag 2021 GR Hûs en Hiem
voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen de ontwerpbegroting 2023 GR Hûs en Hiem
voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

5.2

Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van de Dienst Sociale

Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan.
2. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken
over de concept begroting 2023 van de dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslan.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2023 van de
gemeente.
5.3

Pilot lokale vervoersvoorziening
1. In te stemmen met het uitvoeren van een pilot lokale
vervoersvoorziening AutoMaatje voor de periode van één jaar ingaande
september 2022 tot september 2023.
2. In te stemmen met het uitvoeren van een pilot lokale
vervoersvoorziening lokale lijndienst voor de periode van één jaar
ingaande september 2022 tot september 2023.
3. De coördinatie van de pilot Automaatje onder te brengen bij de Skûle
Welzijn.
4. De uitvoering van de pilot lokale lijndienst toe te kennen aan Van der
Pol Taxivervoer B.V.
5. Uit de gereserveerde middelen uit de kadernota 2022 ten behoeve van
de pilot verbetering mobiliteit in het kader van inclusie een bedrag
ad. € 13.000,-. in te zetten voor de pilot Automaatje.
6. Uit de gereserveerde middelen uit de kadernota 2022 ten behoeve van
de pilot verbetering mobiliteit in het kader van inclusie een bedrag
ad. € 21.000,-. in te zetten voor de pilot lokale lijndienst.
7. Beide pilots te monitoren en aan het eind te evalueren.

5.4

Omgevingsvergunning Scheepswerf SAB – Industrieweg 8
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het incidenteel afwijken
van de Notitie Bouwhoogte Harlingen tot een hoogte van 22 meter ter
plaatse van het perceel Industrieweg 8 te Harlingen.
2. Mee te werken aan de procedure van een omgevingsvergunning
voor bedrijfsuitbreiding op het perceel Industrieweg 8, mits de raad
besluit om in te stemmen met de onder 1. voorgestelde bouwhoogte.

5.5

Financiering project Rioolreconstructie Troelstrastraat
1. Het in het door de gemeenteraad vastgestelde investeringsprogramma
gereserveerde budget ad € 125.000 voor vervanging riool op basis van
inspectie 2023 in te zetten als dekking voor de meerkosten
ad € 90.000 van het project rioolreconstructie Troelstrastaat.

5.6

Begroting 2023 GR Fryslân West-Harlingen
De Raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR FryslanWest.
2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2023.
3. 50% van het verwachte voordeel wordt opgenomen in begroting
Harlingen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 17 mei 2022

, de voorzitter

, de secretaris

