
 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

15 september 2020 

 

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 8 september 2020 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

3 

 

Raadsvergadering / Commissievergadering 

De eerstvolgende raadsvergadering is op 23 september 2020 

 

4 Bespreekstukken 

4.a 

 

Inrijverbod steeg tussen Lanen 23 en Lanen 33 

1. Een verbod voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen in te stellen bij de 

steeg tussen de Lanen 23 en Lanen 33. 

 

4.b 

 

Aanleggen voetpad Harlingerstraatweg Midlum naar Landbouwweg 

1. Opdracht te geven voor het aanbrengen van een voetpad langs de 

Harlingerstraatweg vanuit Midlum naar de landbouwweg 

 

4.c 

 

Vaststellen beeldkwaliteitsplan Perseverantiaterrein 

1. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Perseverantiaterrein vast te 

stellen. 

 

4.d 

 

Vaststellen logiesbeleid 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de reactienota zienswijzen 
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logiesbeleid; 

2. De raad voor te stellen het document Onderzoek behoefte en beleid 

kleinschalige logiesmarkt Harlingen (logiesbeleid) vast te stellen. 

 

4.e 

 

Vaststellen wijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan Plan Zuid 3 

1. Het ontwerpwijzigingsplan Harlingen – Plan Zuid fase 3 gewijzigd vast te 

stellen conform de zienswijzennota. 

2. De raad voor te stellen het ontwerp beeldkwaliteitsplan Harlingen – Plan 

Zuid fase 3 gewijzigd vast te stellen conform de zienswijzennota. 

3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst. 

 

4.f 

 

Start ontwerpfase BP Kon. Wilhelminastraat (woonzorg) 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de reactienota 

voorontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Koningin Wilhelminastraat 

(woon-zorggebouwen)'. 

2. Vast te stellen dat er geen milieueffectrapportage nodig is. 

3. De raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – 

Koningin Wilhelminastraat' in procedure te brengen. 

 

4.g 

 

Start ontwerpfase bestemmingsplan 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de reactienota 

voorontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Kimswerderweg – 

Oosterparkweg'. 

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het incidenteel afwijken van de 

Notitie Bouwhoogte Harlingen. 

3. De raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – 

Kimswerderweg – Oosterparkweg' in procedure te brengen. 

4. De raad voor te stellen om het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Harlingen – 

Kimswerderweg – Oosterparkweg' in procedure te brengen. 

5. Vast te stellen dat er geen milieueffectrapportage nodig is. 

 

4.h 

 

Toekenning steegnamen binnenstad 

1. De steegnamen Pothondjessteeg en Bauck Coninxsteeg vast te stellen. 

 

4.i 

 

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale dienst 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling 

voor de bedrijfsvoeringsorganisatie van de sociale dienst NWF. 

 

4.j 

 

Bijdrage renovatie sportcomplex TV Ready 

1. Borg te staan voor een door TV Ready aan te trekken externe geldlening 

van 500.000 euro. 
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2. Een eenmalige bijdrage van 150.000 euro toe te kennen. 

 

4.k 

 

Gymvervoer IKC Middelstein en leerlingenvervoer Wijnaldum 

1. Af te wijken van het Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente 

Harlingen. 

2. Kooistra Reizen te Franeker te verzoeken voor het schooljaar 2020-2021 

een offerte uit te brengen voor het dagelijkse taxivervoer van leerlingen 

van en naar Wijnaldum en Midlum en het wekelijkse gymvervoer van IKC 

Middelstein van en naar gymaccommodaties in de stad Harlingen. 

 

4.l 

 

Verlengen contracten leerlingenvervoer 

1. De overeenkomsten met de beide vervoerders per 1 augustus 2020 als 

volgt te verlengen: 

 Taxicentrale Witteveen met 2 jaar tot 31 juli 2022. 

 Dorenbos Vervoer Management met 1 jaar tot 31 juli 2021. 

 

4.m 

 

Programmabegroting 2021 

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2021. 

2. Kennis te nemen van het financieel perspectief. 

3. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid. 

4. De programmabegroting ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

 

5 

 

Uitnodigingenlijst van week 38 

De uitnodigingenlijst van week 38 wordt doorgenomen.  

 

6 Sluiting 

 

Vastgesteld op: 22 september 2020 

 

 

    , de voorzitter 

 

 

 

    , de secretaris 

     

 


