Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen
12 april 2022
Aanwezig
De heer E. de Groot, loco- burgemeester
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
De heer F. Beekhuis, loco- gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 5 april 2022
De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende raadscommissie is 20 april 2022.

4

Uitnodigingenlijst van week 14
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen

5

Bespreekstukken

5.a

Verkeersbesluit Harlingerstraatweg-Haulewei
1. Van het kruispunt Harlingerstraatweg met de Haulewei een
gelijkwaardig kruispunt te maken.

5.b

Verkeersbesluit oplaadpaal Grote Ossenmarkt
1. Twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen bij de
te plaatsen publieke oplaadpaal op de Grote Ossenmarkt (nabij
nummer 25).

5.c

Verhoging eenmalige energietoeslag
1. De eenmalige energietoeslag van € 200 verhogen met € 600 tot een
bedrag van maximaal € 800.
2. Geen vermogenstoets te hanteren voor de eenmalige energietoeslag
3. De doelgroep voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag blijft
ongewijzigd.
4. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.2 gemeente Harlingen
vaststellen en de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022
gemeente Harlingen intrekken.
5. In de dekking van de kosten van de energietoeslag en de
uitvoeringskosten wordt voorzien door de nog te ontvangen middelen
vanuit het Rijk.

5.d

Uitvoeringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2022
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan GRP 2022.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €225.000 ten laste van
de gereserveerde lasten voor de uitvoering van het GRP 2019-2023.
3. Het uitvoeringsplan ter kennisname aan te bieden aan de raad.

5.e

Beëindigen corona steunmaatregelen
1. Alle ingestelde corona steunmaatregelen te beëindigen.
2. De bruine vloot over 2021 voor maximaal 30% te belasten voor
de watertoeristenbelasting.
3. Dit besluit te communiceren aan alle betrokken partijen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 19 april 2022

, de voorzitter

, de secretaris

