Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
29 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 22 juni 2021
De notulen van de vergadering worden vastgesteld.

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering 7 juli 2021

4

Bespreekstukken

4.a

Omgevingsvergunning Broken Jug
1.

Af te wijken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
met een werkingstermijn van 10 jaar te verlenen voor het plaatsen
van het kunstwerk Broken Jug.

4.b

Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân
1. De nadere regels ingevolge artikel 14 van de verordening Adviesraad
Sociaal Domein Noardwest Fryslân 2021 vast te stellen;
2. De leden van de ASD te benoemen conform artikel 8 van de
verordening. Hiertoe de portefeuillehouder mandateren;
3. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de
besluitvorming nadere regels en de benoeming van de leden.

4.c

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
venstertijden.

4.d

Convenant Woonplaatsbeginsel
1. Het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen
door middel van het invullen van het online ondertekeningsregister
vóór 1 juli 2021;
2. Wethouder de Groot te machtigen tot het ondertekenen van het
convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

4.e

Mandatering aan gemeente Leeuwarden voor de Friese Europese
aanbesteding leerroutes nieuwe Wet inburgering
1. Deel te nemen aan de Friese Europese aanbesteding van de
Onderwijsroute, de taalcomponent van de B1 route en de
taalcomponent van de Zelfredzaamheidsroute in het kader van de
nieuwe Wet inburgering;
2. Het bijgevoegd mandaatbesluit te ondertekenen waarmee de
gemeente Leeuwarden bevoegd is tot het aangaan van de
aanbesteding en het nemen van gunningsbesluiten;
3. De gemeenten Harlingen en Waadhoeke brengen de uitvoering in het
kader van de aanbesteding onder bij de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
4. De participatiecomponent van de z-route onder te brengen bij de
lokale netwerken.

4.f

Instellen van het Roel Sluiter Fonds
1. Het Roel Sluiter Fonds als Cultuurfonds op naam beschikbaar te
stellen.
2. € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het financieel ondersteunen
van cultuur in Harlingen of eventueel elders in Friesland.
3. Het beheer van het Roel Sluiter Fonds over te dragen aan het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

5

Uitnodigingenlijst van week 26
De uitnodigingenlijst van week 26 wordt doorgenomen.

6

Sluiting
Vastgesteld op 29 juni 2021
,de voorzitter

,de secretaris

