Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
6 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 30 maart 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 21 april 2021

4

Bespreekstukken

4.a

Verhuur loodsen Willemshaven
1. Het contract met Carex niet te verlengen;
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor verhuur zoals aangegeven in
bijlage 1.

4.b

Aanpak zwerfafval
1. Het plan 'de schoonste stad aan het wad, aanpak zwerfafval gemeente
Harlingen 2021-2023' vast te stellen;
2. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

4.c

Zienswijze ontwerp provinciale omgevingsverordening.
1. Een zienswijze in te dienen zoals verwoord in de concept zienswijze brief.

4.d

Mantelzorgondersteuning en -waardering
1. In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Ondersteuning en waardering
mantelzorgers gemeente Harlingen 2021-2025’';
2. De raad voor te stellen de beleidsnotitie vast te stellen;
3. Na vaststelling door de raad opdracht te geven tot uitwerking van de notitie
in een lokaal uitvoeringsplan samen met mantelzorgers en relevante
ketenpartners.

4.e

GR Marrekrite jaarstukken 2020 en begroting 2022 en meerjarenrekening
2023-2025
1. De concept jaarstukken 2020 van de Marrekrite ter kennisgeving aan de
gemeenteraad voor te leggen.
2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept
begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

4.f

Uitvoeringsplan Werkgeversbenadering Fryslân Werkt
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân
Werkt! 2021

4.g

Welstandsnota Harlingen herijking 2021
1. In te stemmen met de 'Welstandsnota Harlingen, herijking 2021'

4.h

Ontwerpbegroting 2022 FUMO en wijziging Gemeenschappelijke regeling
FUMO (GR)
1. De raad voor te stellen om een opmerking te plaatsen voor wat betreft de te
behalen productienorm zoals die als uitgangspunt dient in de
ontwerpbegroting 2022.
2. De raad voor te stellen niet in te stemmen met het loslaten van de norm
voor overhead.
3. De raad voor te stellen voor het overige geen wensen of bedenkingen te
uiten over de ontwerpbegroting 2022.
4. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de wijziging van
de GR vast te stellen, overeenkomstig de bijlage bij dit advies/besluit.
5. De raad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te verlenen tot het
vaststellen van deze wijziging van de GR.

4.i

Begroting 2022, jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en raadsbrief
taakdifferentiatie Veiligheidsregio Fryslân
1. Kennis te nemen van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân
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(VRF).
2. De gemeenteraad voor te stellen hierover geen wensen en bedenkingen te
uiten.
3. De gemeenteraad te vragen om in te stemmen met de toevoegingen van de
positieve saldi aan de egalisatiereserve en aan de bestemmingsreserves in te
halen werkzaamheden en 2e loopbaanbeleid.
5.

Uitnodigingenlijst van week 14
De uitnodigingenlijst van week 14 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 13 april 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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