Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
15 juni 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 den Broek, gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 8 juni 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende commissievergadering is 23 juni 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Afronding project zonnepanelen
1. Het project zonnepanelen binnenstad af te ronden en dit vorm te geven door
te kiezen voor optie C.

4.b

Verkeersbesluit laad- en losplaats Voorstraat
1. Het instellen van een laad- en losplaats in de Voorstraat te Harlingen.
2. In overleg met betrokkenen afspraken te maken over het instellen van
vensterblinden.

4.c

Nieuwe cultuurvisie
1. In te stemmen met het ontwikkelen van een breed gedragen
maatschappelijke Kunst- en Cultuurvisie zoals beschreven in de startnotitie

Visieontwikkeling op kunst en cultuur – gemeente Harlingen;
2. De raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief
4.d

Hoogaarshof reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
1. Twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen bij de te
plaatsen publieke oplaadpaal aan het Hoogaarshof.

4.e

Beslissing op bezwaar Willem de Zwijgerlaan 1/3
1. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. De bezwaarschriften ongegrond verklaren en de bestreden besluiten in
stand te laten.

4.f

Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
1. In te stemmen met de Subsidieregeling voorschoolse educatie gemeente
Harlingen 2021.
2. Het koptarief Voor- en Vroegschoolse Educatie voor 2021 vaststellen op
€ 1,00 per uur en de gemiddelde ouderbijdrage op € 0,50 per uur.

4.g

Achtervangovereenkomst Gemeente Harlingen-Waarborgfonds Sociale
Woningbouw
1. In te stemmen met de nieuwe generieke achtervangovereenkomst met
Waarborgfonds sociale Woningbouw en deze uiterlijk in juli 2021
ondertekend terug te sturen aan WSW.

5.

Uitnodigingenlijst van week 24
De uitnodigingenlijst van week 24 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 22 juni 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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