Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
6 juli 2021
Aanwezig
Mevrouw I. Sjerps, burgemeester
De heer E. de Groot, wethouder
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
De heer G. Andringa, waarnemend gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 29 juni 2021
De notulen van de vergadering worden vastgesteld

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende Raadsvergadering is 7 juli 2021

4

Bespreekstukken

4.a

Samenwerkingsovereenkomst Circulair Inkopen
1. Akkoord te gaan met de Samenwerkingsagenda Fryslân koopt
Circulair 2021-2035.

4.b

Aanleg stroom- en watervoorzieningen Vluchthaven
1. De Port of Harlingen opdracht te geven voor het laten aanleggen van
stroom- en watervoorzieningen in de Vluchthaven ten bedrage van
€ 30.000 exclusief BTW .
2. De gemeenteraad via een begrotingswijziging voor te stellen de
dekking hiervan te realiseren vanuit de vrijvallende kapitaallast van de
investering ‘cruisesteiger Willemshaven’.

4.c

Wijziging van de notitie geheimhouding
1. De raad voor te stellen de notitie Geheimhouding te wijzigen met
betere afspraken over de motivering, de evaluatie en de opheffing van
de geheimhouding.

4.d

Friese Projecten Machine (FPM)
1. In te stemmen met de vorming van een Friese Projecten Machine
(FPM) en hier aan deel te nemen in de perioden 2021/ 2022.
2. De intentie uit te spreken om ook in 2023 en 2024 deel te willen
nemen aan de FPM.

4.e

Implementatieplan "Aan de slag met inburgering"
1. In te stemmen met het Implementatieplan Aan de Slag met
Inburgering 2022;
2. de middelen gereserveerd te houden voor de doelgroep;
3. het implementatieplan met memo ter kennisneming door te leiden
naar de raad.

4.f

Uitbreiding Waddenhal
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van ABC/Nova naar de
mogelijkheden voor uitbreiding Waddenhal en mogelijke
cultuurinvesteringen.
2. Een voorkeur uit te spreken voor uitbreiding van de Waddenhal en
cultuurinvesteringen in het Entrepotgebouw en aan de hand daarvan
beleidsvoorstellen te doen aan de gemeenteraad in de Begroting
2022.
3. Bijgaande Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te versturen.

4.g

Aanpak op hoofdlijnen en financiering voor het opstellen
participatiebeleid onder de noemer “ De Harlinger Participatiecode”.
1. Kennis te nemen van de aanpak op hoofdlijnen om te komen tot
beleid voor burgerparticipatie onder de noemer “De Harlinger
Participatiecode”.
2. Aan de Raad voor te stellen een incidenteel krediet €25.000,beschikbaar te stellen via een begrotingswijziging met dekking vanuit
de algemene investeringsreserve.

4.h

Mandaat besluit zomer 2021
1. Akkoord te gaan met het tijdelijk mandaatbesluit tijdens de zomer
2021

5

Uitnodigingenlijst van week 27
Er zijn geen uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld op 13 juli 2021

, de voorzitter

, de secretaris

