
 

 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

1 maart 2022 

 

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 15 februari 2022 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

3.  Raadsvergadering 

De eerstvolgende raadscommissie is 20 april 2022. 

 

4  Bespreekstukken 

 

4.a 

 

 Verplichte ATV dagen 2022 

1. Verplichte ATV dagen aan te wijzen voor 2022, te weten vrijdag 6 mei  

    2022 en vrijdag 27 mei 2022. 

 

4.b 

 

 Vervolg Hartveilig Harlingen 

1. In te stemmen met de Vervolgnotitie Hartveilig Harlingen (2021).  

    Waarmee de notitie uit 2019 wordt gecontinueerd en uitgebreid voor  

    de periode 2021 tot en met 2025. 

2. In te stemmen met het subsidievoorstel ‘Onderhoud Automatische  

    Externe Defibrillator (hierna AED’s) door EHBO-vereniging Harlingen’. 

 



 

 

 

3. De gemeenteraad via bijgaande informatiebrief over dit besluit in  

    kennis te stellen. 

4. De adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân over dit besluit in  

    kennis te stellen. 

 

   

4.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten Machine 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten  

    Machine. 

2. Wethouder Paul Schoute aan te wijzen als vertegenwoordiger namens  

    de gemeente Harlingen in de Algemene Vergadering van deelnemers  

    van de Friese Projecten Machine. 

3. Wethouder Paul Schoute te mandateren om de  

    Samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten Machine namens de  

    gemeente Harlingen te ondertekenen. 

 

4.d 

 

 Verbeteren verblijfsfunctie kernwinkelgebied 

1. Een projectleider in te huren om verbetervoorstellen te doen voor de  

    verblijfsfunctie van het kernwinkelgebied. 

2. De raad voor te stellen om het benodigde (voorbereidende) krediet van  

    € 130.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene  

    investeringsreserve. 

 

4.e 

 

 Kalender tegen armoede 2022 

1. In te stemmen met de Kalender tegen armoede 2022 en de  

    bijbehorende toelichting. 

2. De Kalender tegen armoede 2022 en de toelichting ter kennisname te  

    doen toekomen aan de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

4.f 

 

 Subsidieplafond 2022 

1. Het subsidieplafond van Deelregeling 1 en 2 van de Subsidieregeling  

    Sociaal Domein voor 2022 vaststellen op € 1.375.720 

2. Het subsidieplafond van Deelregeling 3 Eenmalige subsidies van de  

    Subsidieregeling Sociaal Domein voor 2022 vaststellen op € 20.000 

3. Het subsidieplafond voor 2022 voor Voorschoolse Educatie vaststellen  

    op € 475.500 

4. De administratieve verwerking mee te nemen in de 1e  4-maands 2022 

 



 

 

 

 

4.g 

 

 Ondersteuningsplannen PO en VO 

1. Wethouder Tjeerdema te machtigen om namens het college deel te  

    nemen aan de overlegcommissie voor op overeenstemming gericht  

    overleg over de ondersteuningsplannen van het  

    Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland en    

    het  Samenwerkingsverband Fryslân-Noard voor de jaren 2022  

    tot en met 2026. 

2. Wethouder Tjeerdema door de burgemeester te mandateren om de  

    ondersteuningsplannen 2022 tot en met 2026 van het  

    Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 

    Friesland en het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard namens het  

    college te ondertekenen. 

 

4.h 

 

 Eenmalige energietoeslag voor minima 

1. Vaststellen van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente  

    Harlingen 2022, met dien verstande dat de peilmaand zoals   

    geformuleerd in artikel 4 lid 1 sub a wordt gewijzigd in januari 20022,  

    waardoor: 

    a. Éénmalig een bedrag van € 200,- per minimahuishouden in de   

        gemeente beschikbaar wordt gesteld; 

    b. Minimahuishoudens met een zelfstandige woonruimte in  

        aanmerking komen voor de éénmalige toeslag als zij met   

        energielasten geconfronteerd worden en een gezinsinkomen 

        hebben tot of op 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, waarbij     

        het vermogen van de gezinsleden buiten beschouwing gelaten   

        wordt; 

    c. Het recht op de toeslag eenmalig wordt vastgesteld op de peildatum    

       (= datum waarop de toeslag is aangevraagd of datum waarop het  

       recht is vastgesteld door de Dienst bij ambtshalve toekenning); 

    d. Minimahuishoudens in de gelegenheid worden gesteld om een   

       aanvraag in te dienen over de periode 1 januari 2022 tot en met  

       31 december 2022; 

    e. De toeslag ambtshalve wordt toegekend aan inwoners met een  

       uitkering in het kader van de Participatiewet, die tot de doelgroep  

       behoren, en inwoners die collectief verzekerd zijn. 

2. De geïndiceerde lasten van de energietoeslag, een bedrag van 

    € 254.720,-, ten laste te brengen van de verwachte middelen vanuit  



 

 

    het Rijk. 

 

 

 

4.i 
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 Uitnodigingenlijst van week 6 

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. 

 

 

  Sluiting 

Vastgesteld op 15 februari 2022 
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 Machtiging BVO voor afname Leerbaarheidstoets inburgering 

1. Afname van de leerbaarheidstoets vooraf aan een inburgeringstraject  

    bij BVO de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder te brengen. 

2. Hiervoor de gecertificeerde medewerker belast met taken rondom  

    inburgering te machtigen. 

3. De burgemeester hiervoor bijgaande formulieren laten ondertekenen. 

 

Uitnodigingenlijst van week 9 

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. 

 

Sluiting 

Vastgesteld op 8 maart 2022 

 

 

 

, de voorzitter 

 

 

 

, de secretaris 

 

 

 

 


