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

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 26 april 2022
De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld

3

Raadsvergadering / Commissievergadering

4

Uitnodigingenlijst van week 18
Er waren geen uitnodigen.

5

Bespreekstukken

5.1

Begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021
1. Kennis te nemen van de stukken van de Veiligheidsregio Fryslân.
2. De raad te adviseren wel een zienswijze in te dienen op de stukken.

5.2

Welstand bouwen woonhuis Kavel 129 Westmeep, Plan Ludinga te
Harlingen
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid tot afwijken van de
welstandsnota en af te wijken van het advies van Welstand hûs en hiem

van 03-03-2022 om de bouw van de woning op kavel 129 Westmeep
mogelijk te maken.
2. De adviescommissie van het afwijkingsbesluit schriftelijk op de hoogte
te stellen.
5.3

Welstand bouwen woonhuis Kavel 132 Westmeep, Plan Ludinga te
Harlingen
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid tot afwijken van de
welstandsnota en af te wijken van het advies van Welstand hûs en hiem
van 03-03-2022 om de bouw van de woning op kavel 132 Westmeep
mogelijk te maken.
2. De adviescommissie van het afwijkingsbesluit schriftelijk op de hoogte
te stellen.

5.4

Jaarrekening 2021 en begroting 2023, inclusief de meerjarenraming
2024-2026 van Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite
1. De jaarrekening 2021 van Recreatieschap Marrekrite ter kennisgeving
aan de gemeenteraad voor te leggen;
2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de
conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van
Recreatieschap Marrekrite.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 3 mei 2022

, de voorzitter

, de secretaris

