Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
4 mei 2021
Aanwezig
De heer R. Sluiter, burgemeester
De heer E. de Groot, wethouder
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
De heer G. Andringa, loco-gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 20 april 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 19 mei 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Omgevingsvergunning Lanen 81A
1. Af te wijken van het bestemmingsplan en de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen.

4.b

Verkeersbesluit gebod tot volgen rijrichting P3 Harlingerstraatweg
1. het instellen van een gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting
voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf de parkeerlocatie P3 om
rechtsaf de Harlingerstraatweg op te rijden richting Zuidwalweg (en
vervolgens doorverwijzing van het verkeer richting de N31).

4.c

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Heiligeweg 21A en 21B
1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

4.d

Intrekkingsbesluit oude beleidsregels Jeugd en maatschappelijke
ondersteuning 2021
1. De oude versie van de ‘Beleidsregels Jeugdhulp 2021 gemeente Harlingen’ in
te trekken met terugwerkende kracht tot de dag waarop de nieuwe
‘Beleidsregels Jeugdhulp 2021 gemeente Harlingen’ in werking zijn
getreden.
2. De oude versie van de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
gemeente Harlingen’ in te trekken met terugwerkende kracht tot de dag
waarop de nieuwe ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
gemeente Harlingen’ in werking zijn getreden.

4.e

Aanpassing inkoopkalender Wmo 2021
1. De inkoop van het collectief Wmo vervoer op te schorten tot 1 augustus
2022 en een overbruggingsovereenkomst met de huidige vervoerder op te
stellen ter overbrugging van die periode;
2. Ter voorbereiding op de inkoop van het collectief Wmo vervoer en de
huishoudelijke hulp zo spoedig mogelijk een extern onderzoeksbureau
onderzoek laten doen naar diverse inkoopscenario’s en de tariefstelling;
3. Het college van B&W informeren en adviseren over de uitkomsten van het
onderzoek en op basis daarvan de aanbestedingen te starten.

4.f

Financiering peuteropvang en VVE
1. Binnen de IKC’s een ouderbijdrage in te voeren voor reguliere peuteropvang
– met inzet van een gemeentelijke of kinderopvangtoeslag – ,
2. Binnen de IKC’s geen ouderbijdrage in te voeren voor VVE-peuters en deze
gratis aan te (blijven) bieden;
3. Binnen de IKC’s geen ouderbijdrage in te voeren voor peuters uit de laagste
(VNGadviestabel € 20.302,-) inkomensgroep en deze gratis aan te (blijven
bieden);
4. Maatwerk toe te passen bij VVE-Peuters in geval plaatsing in een niet IKC als
meest passend wordt beoordeeld;
5. Deze werkwijze in te laten gaan met ingang van het schooljaar 2021/2022;
6. Een voorstel op te stellen t.b.v. de implementatie en uitvoering het
levensfasemodel;
7. Kinderwoud – vooruitlopend op de verplichting per 1 januari 2022 - een
subsidie toe te kennen van € 2.500,- voor de uitvoering van een pilot inzet
HBO pedagogische beleidsmedewerker;
8. De Raad informeren door het toezenden van een Raadsinformatiebrief.
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5.

Uitnodigingenlijst van week 18 wordt doorgenomen.

Sluiting
6.
Vastgesteld op 11 mei 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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