
 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

20 oktober 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 6 oktober 2020 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

3 

 

Raadsvergadering / Commissievergadering 

De eerstvolgende raadsvergadering is op 22 oktober 2020 

 

4 Bespreekstukken 

4.a 

 

Inkoop Portal Key2burgerzaken en aanschaf eDiensten Burgerzaken. 

1. In te stemmen met het voorstel af te wijken van het inkoop- en  

    aanbestedingsbeleid van de gemeente Harlingen; 

2. Te kiezen voor het Portaal Key2Bugerzaken en de eDiensten  

    Burgerzaken van de firma Centric. 

 

4.b 

 

Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan De Eendracht, 

Havenweg, Hoekerhof en Zoutsloot 

1. In totaal acht parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen  

    aan De Eendracht  (2), aan de Havenweg (2), aan de Hoekerhof (2) en  

    aan de Zoutsloot (2). 
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4.c 

 

Onderzoek capaciteit Binnensportaccommodaties 

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport. 

2. Er kennis van te nemen dat de huidige capaciteit van de gemeentelijke 

    Binnensportaccommodaties onvoldoende is en dat de gymnastiekzalen   

    niet meer voldoen aan de huidige eisen. 

3. Een plan op te stellen voor de aanbouw van 2 zaaldelen bij de  

    Waddenhal zodat er voldoende capaciteit aan volwaardige  

    Binnensportaccommodaties ontstaat. 

4. De Raad te informeren over het onderzoek Binnensportaccommodaties en  

    het vervolg daarop door middel van een Raadsinformatiebrief. 

 

4.d 

 

Afwijken welstandsadvies Maritieme Academie 

1. Af te wijken van het welstandsadvies inzake het realiseren van een  

    Nieuwe trainingsvoorziening met reddingsboot. 

 

 

4.e 

 

Belastingverordeningen 2021 

1. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de onroerende zaakbelasting 2021" vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de rioolheffing 2021"vast te stellen; 

3. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de precariobelasting 2021" vast te stellen; 

4. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de leges 2021" vast te stellen; 

5. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021" vast te stellen; 

6. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de afvalstoffenheffing 2021" vast te stellen; 

7. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van het recht voor het gebruik maken van het door de  

    gemeente beschikbaar stellen van de zwemaccomodatie voor 

    het schoolzwemmen 2021" vast te stellen; 

8. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de toeristenbelasting 2021" vast te stellen; 

9. De raad voor te stellen de "Verordening op de heffing en de  

    invordering van de watertoeristenbelasting 2021" vast te stellen. 
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4.f 

 

Inzetten Energiecoach 

1.  De intentie uit te spreken om structureel invulling te geven aan de  

     inzet van een energiecoach; 

 2. Te beginnen met een pilot met de Bouwvereniging voor de inzet van  

     een energiecoach in de binnenstad van Harlingen. 

 

  

4.g 

 

Uitwerking september circulaire 2020 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten voor de gemeente Harlingen van  

    de septembercirculaire 2020; 

2. Via de bijgevoegde raadsinformatiebrief de Raad hierover te   

    informeren.  

  

5 

 

Uitnodigingenlijst van week 43 

De uitnodigingenlijst van week 43 wordt doorgenomen.  

 

6 Sluiting 

 

Vastgesteld op: 15 september 2020 

 

 

    , de voorzitter 

 

 

 

    , de secretaris 


