
 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

11 februari 2020 

 

Aanwezig 

De heer R. Sluiter, burgemeester 
De heer H. Kuiken, 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 4 februari 2020 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 
3 Raadsvergadering / Commissievergadering 
 De eerstkomende raadsvergadering is 26 februari 2020. 
 
4 Bespreekstukken 
 
4.a Weesfietsen in de gemeente Harlingen 

 1. De weesfietsen om niet beschikbaar te stellen aan de organisaties  

         Nieuw Zuid en Pack&Zo (in plaats van verkoop door het KCC). 

 
4.b Naamgeving openbare ruimte 

 Het advies is aangehouden. 

 
4.c Wijziging APV i.v.m. verbod lachgas 

 1. De raad voor te stellen een verbod op het gebruik van lachgas in de  APV op te 

     nemen. 

 
4.d Herziene begroting 2020 Dienst SOZAWE 

 De raad voorstellen om: 

 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2020 van de Dienst  

         SoZaWe Noardwest Fryslân. 

 2. Een zienswijze als reactie op de herziene begroting 2020 vast te stellen. 



4.e Wijzigingsplan Andreasstrjitte - S. van der Ploegstrjitte 

 Het advies is aangehouden. 

 
4.f Vaststellen nieuwe havenverordening Harlingen 2020 

 1. De raad voor te stellen de Havenverordening Harlingen 2020 vast te stellen. 

 
4.g Huisvesting ambtelijke organisatie 

 1. Kennis te nemen van de update van het Strategisch Huisvestingsplan 2020. 

 2. Kennis te nemen van vier scenario's die aan de ambities voldoen. 

 3. Het Scenario Centrum nader te laten uitwerken. 

 4. Kennis te nemen van de voortgang van de burger- en medewerkersparticipatie. 

 5. Het Strategisch Huisvestingsplan 2020 en de voorlopige keuze voor  

         Scenario Centrum ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
4.h Intrekken havengeldverordeningen 2020 

 1. De raad voor te stellen de havengeldverordeningen 2020 in te trekken. 

 

4.i Begrotingswijzigingen 
 1. De raad voor te stellen de 6e en 7e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.  
  
5 Uitnodigingenlijst van week 7 
 De uitnodigingenlijst van week 7 wordt doorgenomen. 
 
6 Sluiting 
 
 Vastgesteld op: 
 
    , de voorzitter 
 
 
 
    , de secretaris 
 
 


