Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
30 maart 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
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Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 23 maart 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende commissievergadering is 7 april 2021
De eerstvolgende Raadsvergadering is 21 april 2021

4

Bespreekstukken

4.a

Vaststelling subsidie 2019 De Skûle Welzijn
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van stichting De Skûle Welzijn
2. De subsidie voor 2019 vast te stellen op € 546.404,00, de kosten van
uitvoering van activiteiten inbegrepen

4.b

Tussentijdse doorkijk begrotingssaldo
1. Kennis te nemen van de tussentijdse doorkijk op het begrotingssaldo.
2. Via de bijgevoegde raadsinformatiebrief de Raad hierover te informeren.

4.c

Analyse binnenwateren Harlingen
1. Een havenvisie binnenwateren en daaruit voortvloeiend (ligplaatsen)beleid
op te stellen op basis van de “analyse Binnenwateren Harlingen”
2. In te stemmen met de in de analyse benoemde richtinggevende uitspraken
voor de havenvisie
3. Voor het op te stellen ligplaatsenbeleid uit te gaan van een dubbele
doelstelling (aanbeveling 1 uit de analyse):
a) Buiten het karakteristieke centrum van Harlingen is het ligplaatsbeleid
gericht op het zo optimaal mogelijk faciliteren van de bewoners van
Harlingen.
b) In het karakteristieke centrum van Harlingen is het ligplaatsbeleid
gericht op het maximaal ondersteunen van de toeristische en
recreatieve doelstelling van de gemeente.
4. Als quick win uit de analyse in te stemmen met aanbeveling 3f (maak de
tarieven voor de passanten inclusief stroom)
5. Als quick win uit de analyse in te stemmen met aanbeveling 7 (roep een
schouwcommissie in het leven)
6. De overige aanbevelingen uit de analyse en consequenties hiervan nader uit
te laten werken bij de totstandkoming van de visie en het beleid
7. De raad hierover te informeren door het versturen van een
raadsinformatiebrief.

4.d

Tijdelijke subsidieregeling compensatie corona voor buurt- en dorpshuizen,
lokale culturele voorzieningen en vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente
Harlingen
1. De tijdelijke subsidieregeling Coronafonds gemeente Harlingen vast te
stellen.
2. De leidraad beoordeling aanvragen subsidieregeling Coronafonds vast te
stellen.
3. Het aanvraagformulier Coronafonds vast te stellen.

5

Uitnodigingenlijst van week 13
De uitnodigingenlijst van week 13 wordt doorgenomen.
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Sluiting
Vastgesteld op: 6 april 2021

, de voorzitter

, de secretaris
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