Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
20 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 13 april 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 21 april 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort 3
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen Oostpoort 3;
2. Het voorontwerp bestemming vrij te geven voor inspraak en overleg.

4.b

Harlingen pragmatisch in control
1. Het visiedocument 'Harlingen pragmatisch in control' vast te stellen.
2. Het IC plan 2021 vast te stellen.
3. De ML letter, de reactie van het MT daarop en het actieplan, voor
kennisgeving aan te nemen.

4.c

Herziening TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
1. De volgende voorwaarden van de TONK regeling te herzien:
-

Het verlagen van de woonquote naar 25%, en verder in de tabel (onderdeel
uitmakend van de beleidsregels) naar rato.

-

Het maandelijkse normbedrag van de GWE (gas, water, elektra) lasten
verhogen van € 75,- naar € 150,-.

- Bij berekening uitgaan van de bruto woonlast in plaats van de netto woonlast.
2. De gewijzigde beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
2021.2 gemeente Harlingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vast te
stellen t/m 30 juni, of geldend tot op het moment dat de TONK van rechtswege niet
meer van kracht is.
3. In navolging de eerder (op 9 maart jl.) door het college vastgestelde Beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) intrekken.
5.d

Huishoudelijke hulp – Normenkader HHM en het moreel appél
1. Gebruik te maken van het normenkader HHM voor het bepalen van de
omvang van de hulp in het huishouden bij nieuwe aanvragen;
2. Een moreel appél te doen op inwoners die zich melden voor hulp in de
huishouding: Bewustwording en meer solidariteit in het gebruik van
huishoudelijke hulp.

5.e

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 vast te stellen.

5.

Uitnodigingenlijst van week 16
De uitnodigingenlijst van week 16 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 4 mei 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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