Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
8 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 1juni 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende raadsvergadering is 16 juni 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Tiny Houses
1. Kennis te nemen van de antwoorden van de 162 respondenten van de
enquête Tiny Houses in Harlingen;
2. In te stemmen met de uitgangspunten, zoals de hoeveelheid Tiny Houses
(minimaal 5, maximaal 8), de tijdelijkheid (10 jaar), de grondoppervlakte
(maximaal 35 m2) en het eigenaarschap (de bewoners bouwen het Tiny
House zelf);
3. In te stemmen met de vervolgroute, waarbij geïnteresseerden wordt
gevraagd om voor 1 september 2021 een motivatiebrief en een zo concreet
mogelijk plan toe te sturen;
4. De raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief;
5. Omwonenden hierover te informeren door middel van een brief.

4.b

Parkeerterrein P2 (noord)
1. In afwijking van het aanbestedingsbeleid het realiseren van de laatste
werkzaamheden met betrekking tot parkeerterrein P2 (voormalig Witte
Kasterrein) enkelvoudig onderhands te gunnen aan Koninklijke Oosterhof
Holman uit Harlingen.

4.c

Reserveren parkeerplaatsen tbv elektrische voertuigen Pannegat
1. Twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen bij de te
plaatsen publieke oplaadpaal aan het Pannegat.

4.d

Vaststellen wijzigingsplan Hoogstraat 10
1. Het ontwerpwijzigingsplan Harlingen – Hoogstraat 10 (2e wijzigingsplan
bestemmingsplan Harlingen-Binnenstad en Veerhavengebied) vast te stellen.

4.e

Jaarstukken 2020 Harlingen
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om het gerealiseerde resultaat over 2020 als volgt te
bestemmen:
- toevoeging aan de reserve overdracht zeewering Industriehaven € 440.000,- toevoeging aan de reserve nog uit te voeren werken € 533.000,- toevoeging aan de reserve sociaal domein € 963.000,- toevoeging aan de algemene investeringsreserve € 1.061.000,3. In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit.

4.f

Concept tweede begroting na wijziging 2021 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
1. Kennis te nemen van de tweede begroting na wijziging 2021.
2. De raad te adviseren om in te stemmen en af te zien van het indienen van
een zienswijze.
3. Uiterlijk november 2021 de Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente
Harlingen en de Bedrijfsvoeringsorganisatie SoZaWe vast te stellen.

4.g

Concept begroting 2022 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 van de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en het college heeft geen
wensen of bedenkingen;
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2. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de concept begroting
2022 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
3. Uiterlijk november 2021de Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente
Harlingen en de Bedrijfsvoeringsorganisatie SoZaWe vast te stellen.

4.h

Openbare verlichting Ludinga Zuid
1. De openbare verlichting in de Vliestroom, Blauwe Slenk, Kimstergat,
Noorderbalgen, Schuitenzand en Oostmeep door de gemeente te laten
aanleggen;
2. De raad via een begrotingswijziging voor te stellen een krediet van € 44.745
beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de reserve 'bovenwijkse
voorzieningen Ludinga'. Na afloop de werkelijk gemaakte kosten in rekening
te brengen bij Ludinga Vastgoed BV.

5.

Uitnodigingenlijst van week 23
De uitnodigingenlijst van week 23 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 15 juni 2021
, de voorzitter

, de secretaris

Pagina 3

