
 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

17 augustus 2021 

 

Aanwezig 

Mevrouw I. Sjerps, burgemeester 

De heer E. de Groot, wethouder 

De heer H. Boon, wethouder 

De heer P. Schoute, wethouder 

De heer F. Beekhuis, waarnemend gemeentesecretaris 

 

   

1 

 

 Opening en vaststellen agenda 

 

2 

 

 Notulen van de vergadering van 13 juli 2021 

 

3 

 

 Raadsvergadering / Commissievergadering 

 

4 

 

 Bespreekstukken 

 

4.a 

 

 Sociaaleconomisch actieprogramma - uitvoeringsplan 

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het uitvoeringsplan  

    2021-2023. 

 

4.b 

 

 Acties ten behoeve van het beleid en beheer binnenwateren 

1. Per 1 januari 2022 geen kwartaalabonnementen voor de pleziervaart  

    meer uit te geven maar over te gaan naar zomer- en    

    jaarabonnementen, waarbij het zomerseizoen loopt van 1 april tot en 

    met 31 oktober en het jaar loopt van 1 januari tot en met 31  

    december; 

2. Geen ligplaatsabonnementen meer te verstrekken aan inwoners van  

    buiten de gemeente Harlingen; 

3. De raad hierover te informeren door middel van een  

    raadsinformatiebrief. 

 



 

 

4.c 

 

 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020 

1. Vast te stellen dat voor de heer H. Boon, wethouder, in 2020 geen  

    verrekening plaats dient te vinden; 

2. Vast te stellen dat voor de heer H. Kuiken, wethouder, in 2020 geen  

    verrekening plaats dient te vinden; 

3. Vast te stellen dat voor de heer H.K. de Groot, wethouder, in 2020   

    geen verrekening dient plaats te vinden; 

4. Vast te stellen dat voor de heer P. Schoute, wethouder, in 2020  

    verrekenplicht niet van toepassing is; 

5. Vast te stellen dat voor de heer W.R. Sluiter, burgemeester, in 2020  

    geen verrekening plaats dient te vinden. 

 

4.d 

 

 Beslissing op bezwaar gebiedsverbod 

1. Het bestreden besluit van 4 maart 20201 niet in stand te laten; 

2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 

 

4.e 

 

 Beslissing op bezwaar afwijzing aanvraag leerlingenvervoer  

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met  

    aanvulling van de motivering in stand te laten. 

 

4.f 

 

 Overheveling restantbudgetten eenmalige kredieten naar 2021 

1. De restantbudgetten van eenmalige kredieten vanaf 2019 over te  

    hevelen naar 2021. 

2. De restantbudgetten van kredieten van 2018 en ouder opnieuw  

    beschikbaar te stellen. 

3. De raad via raadsvoorstel diverse begrotingswijzigingen voor te leggen  

    de restantbudgetten over te hevelen naar 2021. 

 

4.g 

 

 Begrotingswijzigingen 2021 

1. De raad voor te stellen de 24e begrotingswijziging 2021 vast te  

    stellen. 

2. De raad voor te stellen de 25e begrotingswijziging 2021 vast te  

    stellen. 

3. De raad voor te stellen de 26e begrotingswijziging 2021 vast te  

    stellen. 

4. De raad voor te stellen de 27e begrotingswijziging 2021 vast te  

    stellen. 

 



 

 

4.h 

 

 Beslissing op bezwaar gebiedsverbod 

1. Het bezwaarschrift voor zover gericht tegen het besluit van 4 maart  

    2021 niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 4 maart 2021 ambtshalve niet in stand te  

    laten; 

3. Het bezwaarschrift voor zover gericht tegen het besluit van 31 maart  

    2021 ontvankelijk te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 31 maart 2021 niet in stand te laten; 

5. De invorderingsbeschikking ambtshalve ongedaan te maken; 

6. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 

 

4.i 

 

 Beslissing op bezwaar gebiedsverbod 

1. Het bestreden besluit niet in stand te laten; 

2. De invorderingsbeschikking te vernietigen; 

3. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren. 

 

4.j 

 

 Beslissing op bezwaar gebiedsverbod 

1. Het bestreden besluit niet in stand te laten; 

2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te kennen (2 punten) te  

    honoreren. 

 

4.k 

 

 Beslissing op bezwaar ligplaats pleziervaartuigen 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit in stand te laten, maar aan te vullen met nadere  

    motivering. 

 

4.l 

 

 Voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de reactienota overleg en  

    inspraak bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3; 

2. De raad voor te stellen een ontwerp bestemmingsplan Harlingen –  

    Oostpoort fase 3 op te stellen en ter inzage te leggen. 

 

4.m 

 

 Afhandeling bezwaarschrift Hondenstraat 1A, 1B, 1C 

1. Het advies van de commissie over te nemen, het bezwaarschrift  

    ontvankelijk maar ongegrond te verklaren, de verleende vergunning,   

    met een aanvulling van de motivering, in stand te houden en het   

    verzoek om proceskosten af te wijzen. 

 



 

 

   

4.n 

 

 Bezwaar kappen 15 fruitbomen en aanleg twee padelbanen 

1. Het bezwaarschrift van mevrouw Van der ploeg Dijkstra tegen het  

    besluit van 2 maart 2021 niet-ontvankelijk te verklaren  

    (15 fruitbomen). 

2. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 18 april ontvankelijk  

    te verklaren (aanleg padelbanen). 

3. Het bestreden besluit van 19 april 2021 in stand te laten onder  

    aanpassing van de motivering. 

4. Het nemen van een primair besluit op het handhavingsverzoek. 

   

4.o 

 

 Omgevingsvergunning P3 

1. In te stemmen met het overschrijden van de in de verleende  

    vergunning voor het gebruik van P3 genoemde termijn van 12 weken, 

met nogmaals 12 weken te verlengen. 

 

 

5 

 

 Uitnodigingen 

De uitnodigingenlijst van week 33 wordt doorgenomen.  

 

6 

 

 Rondvraag 

 

7 

 

 Sluiting 

Aangepast vastgesteld op 31 augustus 2021 

 

,de voorzitter 

 

 

 

,de secretaris 

 

   



 

 

 


