
 

 

 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

23 juni 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 16 juni 2020 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 

3 

 

 Raadsvergadering / Commissievergadering 

De eerstvolgende Raadsvergadering is 1 juli 2020.  

   

5  Bespreekstukken 

5.a 

 

 Bezwaar nieuwbouw loods Spaansen 

1. Conform het advies van de Commissie voor de klachten en bezwaarschriften 

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

5.b 

 

 Bubble Barrier 

1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek naar de 

haalbaarheid van het realiseren van een Bubble Barrier in het Van Harinxmakanaal; 

2. Wethouder Boon te machtigen de opdrachtsovereenkomst te ondertekenen. 

 

5.c 

 

 Wijzigingsplan Dr. W. Dreesstraat 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan tbv 2 woningen in de Dr. W. 

Dreesstraat  en deze zes weken ter inzage te leggen. 

 

5.d 

 

 Toekomstvisie Tenniscomplex TV Ready 

1. Een bijdrage van 50.000 euro te verstrekken aan de Tennisvereniging Ready voor 

het kunnen aanschaffen van een nieuwe ballon voor wintertennis. 

 

5.e 

 

 Maatregelen t..b.v. partijen die zijn getroffen vanwege de corona pandemie 

1. Vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 –niet generiek maar op aanvraag- verder 

uitstel van betaling te verlenen van het betalen van de gemeentelijke belastingen. 

2. Over het jaar 2020 de bruine vloot niet te belasten voor het forfaitaire bedrag voor 



 

 

de toeristenbelasting en ook geen haven- en kadegelden in rekening te brengen. 

3. Met ondernemers, die gemeentelijke eigendommen van de gemeente huren of 

pachten, in gesprek gaan om in goed overleg overeenstemming te bereiken over 

een tijdelijke aangepaste huurprijs die recht doet aan de onvoorziene 

omstandigheden. 

4. Voor non-profit organisaties, als bijvoorbeeld sportverenigingen, in te stemmen 

met de algemene lijn om voor niet-genoten diensten van de gemeente (huren en 

pachten) geen tegenprestatie te vragen, tenzij verenigingen of instellingen door het 

Rijk voor deze kosten worden gecompenseerd. 

5. In 2020 geen precariobelasting te heffen voor de terrassen. 

6. Geen generieke kwijtschelding op de aanslagen, de riool- en afvalstoffenheffing 

te verlenen. 

 

6 

 

 Uitnodigingenlijst van week 26 

De uitnodigingenlijst van week 26 wordt besproken.  

 
7 

 

 Sluiting 

 

 
Vastgesteld op: 30 juni 2020 
 

    , de voorzitter 
 
 
 
    , de secretaris  

 

 


