Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
18 mei 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 1 mei 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 19 mei 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Bezwaar tegen financieren kunstwerk op kosten parkeerders
1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift niet
ontvankelijk te verklaren.

4.b

Financiële afronding N31
1. Via bijgaande raadsinformatiebrief de raad te informeren over het financieel
afronden van het project N31.

4.c

Overname deel Noordoostersingel door HWSV
1. Het perceel water aan de stadszijde van de Noordoostersingel onder nadere
voorwaarden in huur en beheer uit te geven aan de HWSV en hiervoor een
intentieverklaring te ondertekenen.

4.d

Verzoek om vergoeding van geleden schade door handhavingsbesluit ter
beëindiging gebruik perceel Oude Trekweg 85 ten behoeve van parkeren
1. Het verzoek af te wijzen.

4.e

Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente
Harlingen 2021
1. De subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente
Harlingen 2021 vast te stellen.

4.f

Evaluatie Sociaal Domein Fryslân
1. In navolging van de gemeente Leeuwarden kennisnemen van de
eindrapportage van RijnConsult en de aanbevelingen en uitgangspunten te
onderschrijven;
2. De volgende richtinggevende uitspraken te hanteren en vast te stellen:
a. Het Centrumgemeentemodel blijft behouden en dient als basis voor
nieuwe afspraken tussen de Friese gemeenten;
b. Herijking van de scope (reikwijdte), doelstelling en governance van
de centrumgemeenteregeling en het daarbij horende mandaat. Dat wil
zeggen: nader onderzoek op welke domeinen wordt samengewerkt,
formuleren van de gezamenlijke doelstelling, welke type organisatie SDF
dient te zijn en de bijbehorende werkzaamheden. Een heldere
opdrachtformulering en monitoring door de gemeentesecretarissen is
zeer wenselijk;
c. Duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de
verschillende gremia in het samenwerkingsverband vastgesteld in een
Huishoudelijk Reglement. Waarbij specifieke aandacht voor de rol en
positie van het college van B&W van de centrumgemeente Leeuwarden, het
portefeuillehoudersoverleg, de agendacommissie, het
secretarissenoverleg en een nieuw overleg van hoofden Sociaal Domein en
de individuele raden;
d. Een zodanige inrichting van de overlegstructuren en informatiestromen,
die de procesgang, besluitvorming en terugkoppeling naar de
gastgemeenten ondersteunt.
e. Versterking van het collectief geheugen over het samenwerkingsverband
SDF.
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3. In tegenstelling tot hetgeen in artikel 19 van de centrumregeling is
opgenomen de definitieve besluitvorming in de colleges van B&W voor
1 juli te realiseren.
4. De eindrapportage en het advies ter informatie aan de raad verstrekken.

5.

Uitnodigingenlijst van week 19
De uitnodigingenlijst van week 19 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 18 mei 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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