
 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 
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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 21 januari 2020 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 
3 Raadsvergadering / Commissievergadering 
 De eerstkomende Raadscommissievergadering is 5 februari 2020. 
 
4 Bespreekstukken 
 
4.a 

 

 Pilot vroegsignalering schulden 

1. In te stemmen met pilot Vroegsignalering (problematische) schulden. 

2. De geraamde kosten €35.000 (zes maanden) ten laste te brengen van  

    de lopende gemeentebegroting 2020. 

 

4.b 

 

 Gebruikers Trebol 

1. In te stemmen met een financiële bijdrage aan het kerkbestuur van de  

    kerk aan de Midlumerlaan als bijdrage in de vaste kosten van de kerk    

    voor de uitvoering van culturele activiteiten in het seizoen 2019-2020. 

2. De uitgaven ten laste te brengen van de begroting 2019 en 2020, post  

    eenmalige culturele activiteiten. 

 
 
 
 
 

 



4.c 

 

 Projectplan Stadstuin Harlingen 

1. Mee te werken aan de realisatie van een stadstuin, het Maditerrein  

    hiervoor beschikbaar stellen en de benodigde afspraken vastleggen in   

    een gebruikersovereenkomst; 

2. De benodigde werkzaamheden aan het terrein voorbereiden en  

    uitvoeren; 

3. Hiervoor een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar te stellen. 

 

4.d 

 

 Verrekening subsidie 2018met Monumenten Subsidie Harlingen 

1. De door Monumenten Subsidie Harlingen teveel ontvangen subsidie in  

    2018 voor regulier onderhoud tot een bedrag van € 46.678 aan de  

    reserve Monumentenstichting toe te voegen en hiermee af te wijken  

    van de subsidieverordening. Dit stramien hanteren voor opvolgende  

    jaren. 

2. De jaarrekening 2018 van de Monumenten Stichting Harlingen voor  

    kennisgeving aan te nemen. 

 

4.e 

 

 Wandelpad Westerzeedijk - Byniastate 

1. In te stemmen met het voorgestelde tracé (route 1) voor het  

    wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. 

2. In te stemmen met het voorstel van het pad een wandelpad te maken  

    en het pad dus voor fietsers en ander rijdend verkeer fysiek  

    ontoegankelijk te maken. 

3. In te stemmen met de uitwerking van overlast beperkende   

    inrichtingsmaatregelen samen met aanwonenden. 

 

4.f 

 

 Bezwaarschrift m.b.t. bouwstop en dwangsom t.a.v. de woning 

Westerkerklaan 4 te Harlingen 

1. Het bezwaarschrift van Van Randen vastgoed bv, m.b.t. de  

    bouwstop/dwangsom t.a.v. de woning Westerkerklaan 4 te Harlingen  

    ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift als vermeld onder 1 ongegrond te verklaren. 

 

4.g 

 

 Organisatie The Tall Ships Races 2022 

1. In te stemmen met het contract voor de organisatie van 'the Tall Ships  

    Races 2022' 

 

 
 
 



4.h 

 

 Omgevingsvergunning realisatie loods Industrieweg 3 

1. Af te wijken van het bestemmingsplan De Spiker; 

2. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 

4.i 

 

 Verzoek tot starten sport BSO door HMHC/Eigen en Wijzer op het 

Balkland 

1. Medewerking te verlenen aan een tijdelijke Sport BSO op het Balkland   

    (pilot). 

 

4.j 

 

 Realisatie kaatsmuur in de openbare ruimte Harlingen 

1. De kaatsmuur te realiseren in de speeltuin van de wijkvereniging  

    Oosterpark. 

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


