Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
13 juli 2021
Aanwezig
Mevrouw I. Sjerps, burgemeester
De heer E. de Groot, wethouder
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
De heer G. Andringa, waarnemend gemeentesecretaris
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Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 6 juli 2021
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Raadsvergadering / Commissievergadering

4

Bespreekstukken

4.a

Verlenging TONK
1. De navolgende (gewijzigde) beleidsregels vaststellen:
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
2021.3 gemeente Harlingen en per gelijke datum intrekken de eerder
(op 20 april jl.) door het college vastgestelde Beleidsregels. Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021.2;
2. Datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021 en komt te vervallen op
het moment dat de TONK van rechtswege niet meer van kracht is.

4.b

Gymververvoer Middelstein
1. Af te wijken van het Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente
Harlingen.
2. Kooistra Reizen te Franeker te verzoeken voor het schooljaar 20202021 een offerte uit te brengen voor het wekelijkse gymvervoer van
IKC Middelstein van en naar gymaccommodaties in de stad Harlingen.

3. Het dagelijkse leerlingenvervoer Wijnaldum – IKC Middelstein met
ingang van het schooljaar 2021-2022 beëindigen.
4.c

Subsidie Stichting Sail in Zicht
1. De Stichting Sail in Zicht ten behoeve van activiteiten in het kader van
het programma Harlingen Sail een subsidie van 7.500 euro toe te
kennen voor 2021 en 2022.

4.d

Definitief ontwerp Balklandpark
1. In te stemmen met het definitief ontwerp Balklandpark en de
ruimtereserveringen voor de uitwerking van onderdelen door de
werkgroep Balklandpark-Noord.
2. In te stemmen om met de werkgroep Balklandpark-Noord in gesprek
te gaan over het plan van aanpak voor realisatie, beheer en
onderhoud van de extra onderdelen
3. Kennis te nemen van de kostenraming aanleg Balklandpark
4. Kennis te nemen van het advies van de klankbordgroep Westerzeedijk

4.e

Reclamebelasting en subsidie Stichting Harlingen Promotion
1. De reclamebelasting voor 2021 niet te innen.
2. De subsidie aan Stichting Harlingen Promotion – Ondernemend
Harlingen, onder voorbehoud van het aanleveren van een
accountantsverklaring, voor het jaar 2020 vast
te stellen op € 78.612,-.
3. Stichting Harlingen Promotion – Ondernemend Harlingen voor het jaar
2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 70.000,-.
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Geen uitnodigingen
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Rondvraag
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Sluiting
Vastgesteld op 17 augustus 2021
,de voorzitter

,de secretaris

