
 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

21 januari 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 14 januari 2020 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 
3 Raadsvergadering / Commissievergadering 
 De eerstkomende raadsvergadering is 22 januari 2020 
 
4 Bespreekstukken 
 
4.a 

 

Subsidieplafonds Sociaal domein en Voorschoolse educatie 2020 

1. Het subsidieplafond van de Subsidieregeling sociaal domein conform de  

    Programmabegroting 2020 vast te stellen op € 1.097.406,-; 

2. Het subsidieplafond van de Deelregeling eenmalige subsidies in het sociaal    

    domein voor 2020 vast te stellen op € 25.000,-; 

3. Het subsidieplafond voor 2020 voor voorschoolse educatie vast stellen op  

    € 600.000,-; 

4. De uurtarieven voor 2020 van Voorschoolse educatie op de Integrale  

    kindcentra vast stellen op € 8,19 voor reguliere peuters en op € 10,26 voor  

    doelgroeppeuters. 

5. Na vaststelling van de subsidieplafonds en uurtarieven deze direct te  

    publiceren. 

 

4.b 

 

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân 

1. De samenwerkingsovereenkomst RES Fryslân te ondertekenen. 

2. Wethouder Boon te machtigen om de overeenkomst voor de gemeente  

    Harlingen te ondertekenen. 

 
 
 
 



 
 

4.c 

 

Beslissing op bezwaar omgevingvergunning Profile 

1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift niet  

    ontvankelijk te verklaren.  

 

4.d 

 

Aansluiten bij de regionale geschillencommissie Friesland 

1. In te stemmen met deelname aan de Regionale geschillencommissie  

    Friesland per 1 januari 2020 voor de behandeling van personele geschillen  

    op de onderwerpen conform artikel 11.5 Cao gemeenten; 

-  de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem 

-  afspraken in het Van werk naar werk-traject 

-  de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut 

2. In te stemmen met het Reglement Regionale geschillencommissie en met  

    terugwerkende kracht per 1 januari 2020 als bijlage 9 op te nemen het in  

    het personeelshandboek van gemeente Harlingen; 

3. De ondernemingsraad te informeren; 

4. De ambtelijk secretarissen van de commissie bezwaarschriften gemeente  

    Harlingen aan te wijzen als secretarissen van de regionale geschillen- 

    commissie voor de geschillen waarin de gemeente Harlingen partij is. 

 

4.e 

 

Proces invordering belastingen aanpassen 

1. Met ingang van 1 januari 2020 de herinnering in het invorderingsproces  

    voor publiekrechtelijke vorderingen op te nemen. 

2. Deze aanpassing, samen met andere wijzingen in de invorderingswet, op te  

    nemen in  een nieuwe, geactualiseerde leidraad Invordering. 

 

4.f 

 

Elfstedentocht op de schaats 

1. Het draaiboek Elfstedentocht 2.0 2019 vast te stellen; 

2. Akkoord te gaan met het sluiten van de benodigde waakvlamovereenkomsten; 

3. De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren. 

 

4.g 

 

Beroep van BDS Harlingen 

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland; 

2. Het bezwaar gegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning    

    alsnog te verlenen met een instandhoudingstermijn van 4 jaar. 

 
4.h 

 

Woonvisie gemeente Harlingen 2020-2030 

1. In te stemmen met de concept woonvisie gemeente Harlingen 2020-2030. 

2. De concept woonvisie gedurende zes weken voor inspraak ter inzage te   

    leggen. 

 
 
 
 
 
 
 



5 Uitnodigingenlijst van week 4 
 De uitnodigingenlijst van week 4 wordt doorgenomen.  
 
 
6 Sluiting 
 
 
    Vastgesteld op: 
 
 
     , de voorzitter 
 
 
 
     , de secretaris 
 


