
 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

5 oktober 2021 

 

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 21 september 2021 

 

3 

 

 Raadsvergadering / Commissievergadering 

 

4 

 

 Bespreekstukken 

 

4.a 

 

 Verbouw woning Dalpad 9 

1. Af te wijken van het logiesbeleid en het bestemmingsplan. 

 

4.b 

 

 Orange the World Campagne (003) 

1. De Orange the World Campagne te ondersteunen en te promoten. 

 

4.c 

 

 Belastingverordeningen 2022 

1. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de onroerende zaakbelasting 2022" vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de   

    invordering van de rioolheffing 2022" vast te stellen; 

3. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  



 

 

    invordering van de   precariobelasting 2022" vast te stellen; 

4. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de leges 2022" vast te stellen; 

5. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de lijkbezorgingsrechten 2022" vast te stellen; 

6. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de afvalstoffenheffing 2022" vast te stellen; 

7. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van het recht voor het gebruik maken van het door de  

    gemeente beschikbaar stellen van de zwemaccommodatie voor het  

    schoolzwemmen 2022" vast te stellen; 

8. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de toeristenbelasting 2022" vast te stellen; 

9. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de watertoeristenbelasting 2022" vast te stellen. 

 

4.d 

 

 Afwijken inkoop -en aanbestedingsbeleid aansprakelijkheidsverzekering 

1. Het huidige contract met Centraal Beheer voor de  

    aansprakelijkheidsverzekering verlengen. 

2. Af te wijken van het inkoop –en aanbestedingsbeleid voor de  

    aanbestedingsprocedure en het toepassen van Social Return. 

 

4.e 

 

 Parkeerverordening 2022 DEF 

1. De raad voor te stellen om de ''Parkeerverordening 2022'' en de  

    ''Verordening Parkeerbelastingen 2022'' vast te stellen; 

2. De ''Uitvoeringsbesluiten Parkeerverordening 2022 en Verordening  

    Parkeerbelastingen 2022'' vast te stellen. 

 

5 

 

 Uitnodigingen 

Uitnodigingenlijst week 40 wordt doorgenomen. 

 

6 

 

 Sluiting 

Vastgesteld op 12 oktober 2021 

 

,de voorzitter 

 

 

 

,de secretaris   


