Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
13 april 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 6 april 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 21 april 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Subsidie 2021 De Skûle Welzijn
1. In te stemmen met bijgaande meerjarige subsidieovereenkomst
welzijnswerk.
2. Stichting De Skûle Welzijn voor 2021 een subsidie toe te kennen van
€ 507.836,00 voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten in de gemeente
Harlingen conform bijgaande (concept) subsidiebeschikking 2021.

4.b

Bezwaarschrift tegen weigeringsbesluit omgevingsvergunning verlicht
reclamebord van strandpaviljoen ’t Zilt aan de Westerzeedijk 2
1. In heroverweging, gezien alle aspecten van deze zaak, het weigeringsbesluit
van 23 maart 2020 in te trekken en bereid te zijn om de omgevingsvergunning, onder voorwaarden, alsnog te verlenen en daarmee het
geplaatste bord in dit specifieke geval te legaliseren.

4.c

Herziene begroting GR Fryslan-West
De Raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslan-West
2. Geen zienswijze te geven op de herziene begroting 2021

5.d

Centrale ambtelijke huisvesting: sociale teams Vierkant
1. In te stemmen met toevoeging van de sociale teams aan de scope van het
Strategisch Huisvestingsplan.
2. In te stemmen met de uitwerking van de ruimtevraag voor de sociale teams
samen met ambassadeurs.
3. In te stemmen met nader onderzoek naar een alternatieve invulling voor het
Vierkant
4. De raad te informeren over de voortgang en planning van het onderzoek en
project ambtelijke huisvesting met een raadsinformatiebrief.

5.

Uitnodigingenlijst van week 15
De uitnodigingenlijst van week 15 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 20 april 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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