
 

 

 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

9 februari 2021 

Aanwezig 

De heer R. Sluiter, burgemeester 

De heer E. de Groot, wethouder 

De heer H. Boon, wethouder 

De heer P. Schoute, wethouder 

Mevrouw S. van den Broek, gemeentesecretaris 

 

  

 

1 Opening en vaststellen agenda 

 

2 Notulen van de vergadering van 2 februari 2021 

 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

3 Raadsvergadering / Commissievergadering 

 De eerstvolgende raadsvergadering is 17 februari 2021. 

 

4 Bespreekstukken 

 

4.a 

 

Compensatie noodopvang kinderopvang 

1. De ontvangen middelen € 26.093, ter compensatie van de kosten, voor de  

    kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep,  

    noodopvang van maart t/m 7 juni, evenredig te verdelen tussen de  

    opvangorganisaties en scholen als compensatie voor de kosten die zij  

    hebben gemaakt. Verdeeld over de 4 betrokken organisaties is dit  

    € 6.523,25 per organisatie. 

 

4.b 

 

Beslissing na bezwaar inzake parkeerterrein Skieppedykje. 

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

    te verklaren en de verleende vergunning in stand te houden waarbij de  

    werkingstermijn wordt verkort tot 5 jaar. 

 



 

 

4.c 

 

Writer's Block kunstproject Plan Zuid 

1. Eenmalige subsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 12.500 aan  

    Stichting Vrijdag Alles Mag (Writer’s block) voor het beschilderen van  

    objecten in de openbare ruimte in Plan Zuid ten laste van de  

    gemeentebegroting 2021. 

2. In te stemmen met het beschilderen van de gevel van Nieuw Zuid. 

 

4.d 

 

Wijziging aanwijzingsbesluit directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) GGD 

Fryslân als toezichthouder Wet kinderopvang (Wko) 

1. De DPG van de GGD Fryslân als toezichthouder aan te wijzen als  

    toezichthouder Wko in verband met uitbreiding toezicht op Wet Publieke  

    Gezondheid voor kinderopvang en mandatering bevelsbevoegdheid op  

    grond 58r, vijfde lid van die wet. 

2. De DPG van GGD Fryslân toe te staan één of meerdere medewerkers die  

    onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn in zijn plaats als 

    toezichthouder in het kader van bovengenoemde regelgeving te laten  

    optreden in het kader van de Wet kinderopvang (Wko) en de Wet publieke    

    gezondheid (Wpg), voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de  

    bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de    

    kinderopvang. 

 

4.e 

 

Herinrichting plein gebouw C 

1. Het plein van gebouw C opnieuw in te richten. 

2. De kosten hiervoor (geraamd bedrag €120.000) te dekken uit de reeds  

    beschikbaar gestelde budgetten voor de herinrichting plan Zuid fase 3. 

3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

 

4.f 

 

Begrotingswijzigingen 2021 

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

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het instellen van de reserve  

    Verbetering  kwaliteitsbeleving eilandtoerist. 

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

 

4.g 

 

Starten ruimtelijke procedure wandelpad 

1. Medewerking te verlenen voor de aanleg van het wandelpad Westerzeedijk -  

    Byniastate/Plan Zuid en hiervoor de ruimtelijke procedure (ex artikel 2.12,  

    lid 1, sub a, onder 3 Wabo) te starten. 

2. De raad te vragen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te  

    geven en daarbij direct te beslissen dat, als er geen zienswijzen zijn  

    ontvangen, er geen definitieve Vvgb van de raad nodig is. 

 

 

 

 

 



 

 

4.h 

 

Vaststelling bestemmingsplan Koningin Wilhelminastraat (woonzorg 

gebouwen) 

1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Harlingen - Koningin 

    Wilhelminastraat (woon-zorggebouwen) vast te stellen. 

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst. 

 

4.i 

 

 

 

 

Plan van aanpak transitievisie warmte 

1. Het plan van aanpak Transitievisie Warmte goed te keuren. 

2. De raad voor te stellen het plan van aanpak Transitievisie Warmte vast te   

    Stellen. 

4.j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.k 

 

Financiën exploitatie gemeentelijke parkeervoorzieningen. 

1. De raad via een raadsvoorstel de ramingen voor de exploitatie van de  

    Gemeentelijke parkeerterreinen in 2021 te laten vaststellen; 

2. De raad via een raadsvoorstel de voor de exploitatie van de gemeentelijke   

    Parkeerterreinen noodzakelijke investeringsbudgetten te laten vaststellen; 

3. De raad via een raadsvoorstel te informeren over het structurele financiële  

    beeld van de exploitatie van de gemeentelijke parkeerterreinen vanaf 2022; 

4. Het tarief voor de gemeentelijke parkeervoorzieningen P1, P2, en P3 en  

    Westerzeedijk per 1-1-2022 op € 7,25 per dag vast te stellen tbv de  

    dekking van de kosten van Broken Jug en de raad in de gelegenheid stellen  

    hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

 
 

Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân-West 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het keuzedocument Voor iedereen een zinvol leven, visie op de  

    Participatie(wet) in Fryslân-West vast te stellen. 

2. De gezamenlijke gemeentelijke visie, missie en ambitie op uitvoering van de 

    Participatiewet in de GR Fryslân West vast te stellen zoals beschreven in  

    hoofdstuk 4 van bijgaande notitie. 

3. De koers van de ontwikkeling van Empatec naar een Werkleerbedrijf te 

    onderschrijven. 

4. Te onderschrijven dat tot de doelgroep van het Werkleerbedrijf worden 

    gerekend:[1] 

    A. inwoners behorend tot de categorie Perspectiefrijk en 

    B. inwoners behorend tot de categorie Van Waarde voor zover het de    

    Voorziening Beschut Werken betreft. 

5. Te onderschrijven dat de intake voor de doelgroep Perspectiefrijk op    

    uniforme werkwijze door de gemeente wordt georganiseerd in   

    samenwerking met het Werkleerbedrijf. 

6. Te onderschrijven dat de bepaling van loonwaarde en beoordeling van 

    competenties voor de doelgroep Perspectiefrijk centraal wordt gefaciliteerd    

    door het Werkleerbedrijf. 

 



 

 

7. Te onderschrijven dat de GR ,na overleg met de NV, een  

    bedrijfsplan/businesscase maakt op basis van de in hoofdstuk 9 van   

    bijgaande notitie aangegeven kaders en de hiervoor onder 1 t/m 5  

    genoemde punten. 

Het college besluit: 

8. De reactienota op de gezamenlijke adviezen van de adviesraden sociaal   

    domein vast te stellen. 

 

[1] In de Keuzenotitie onderscheiden we drie categorieën: Kansrijk (80-100% 

verdienvermogen) Perspectiefrijk (40- 

80% verdienvermogen) en Van Waarde (0-40% verdienvermogen). Specifieke 

doelgroepen, zoals VSO/PRO, 

Wajongers enz. kunnen in alle categorieën voor komen. 

 

  

5 Uitnodigingenlijst van week 6 

 Er is geen uitnodigingenlijst van week 6  

 

6 Sluiting 

 

    Vastgesteld op: 16 februari 2021 

 

 

    , de voorzitter 

 

 

    , de secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


