
 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

3 maart 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 25 februari 2020 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 
3 Raadsvergadering / Commissievergadering 
 De eerstkomende commissie vergadering is 4 maart 2020 
 
4 Bespreekstukken 
 
4.a 

 

 Bezwaar tegen het ruimen van bomen in de Frittemastraat te Midlum 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten onder aanpassing van de  

    motivering. 

 

4.b 

 

 mandaat aan FUMO voor asbestsloop 

1. Voor de asbesttaken mandaat te verlenen aan de FUMO 

 

4.c 

 

 Gebiedsteammedewerker Jeugd in de huisartsenpraktijk 

1. Voor 16 uur per week een gebiedsteammedewerker Jeugd in te zetten  

    binnen vier huisartsenpraktijken. 

2. De kosten van € 40.000 voor 2020 hiervan te dekken uit het  

    innovatiebudget. 

 

4.d 

 

 Besluit na bezwaar inzake verzoek om planschade. 

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

    ongegrond te verklaren en het besluit tot afwijzing van het verzoek om  

    planschade in stand te houden. 

 
 
 



4.e 

 

 Inhoudelijke en financiële verantwoording verbouwing Dorpshuis De Bijekoer 

1. In te stemmen met de inhoudelijke en financiële verantwoording van  

    de verbouwing van dorpshuis de Bijekoer. 

2. De éénmalige bijdrage á €75.000 voor de revitalisatie en  

    verduurzaming van de Bijekoer uit te betalen aan het bestuur van de  

    Stichting dorpshuis Wijnaldum. 

 

4.f 

 

 Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen - Oosterhof 

Het advies is aangehouden. 

 

4.g 

 

 Kadernota begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024 

1. De raad voor te stellen de kadernota begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m   

    2024 vast te stellen. 

 

4.h 

 

 Werkzaamheden rond herinrichting terrein Witte Kas 

1. In te stemmen met een tijdelijke inrichting van het terrein van de Witte Kas; 

2. De benodigde tijdelijke vergunning aan te vragen voor het gebruik van  

    het terrein van de Witte Kas als parkeerterrein voor een periode van 10 jaar; 

3. De raad te informeren over de voortgang van de werkzaamheden rond de Witte Kas. 

 

4.i 

 

 Innen havengelden op privaatrechtelijke grondslag 

1. Een overeenkomst te sluiten met de N.V. port of Harlingen ten behoeve  

    van het innen van havengelden op privaatrechtelijke grondslag. 

2. In te stemmen met de gezamenlijk algemene havenvoorwaarden  

    Havengelden. 

3. De tarieven van de in te trekken havengeldverordeningen 2020 te  

    handhaven voor 2020. 

 
4.j 

 

 Uitgangspuntennotitie Invoering Omgevingswet 

1. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet. 

2. Deze uitgangspuntennotitie aan de raad voor te leggen ter  

    instemming. 

 

4.k 

 

 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020 

1. De door het Algemeen Bestuur van hûs en hiem voorgedragen  

    personen te ontslaan, respectievelijk te (her) benoemen als lid van de    

    Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

2. De raad voor te stellen eveneens te besluiten om de door het  

    Algemeen Bestuur van hûs en Hiem voorgedragen personen te  

    ontslaan, respectievelijk te (her)benoemen als lid van de  

    Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 
 
 
 
 
 



4.l 

 

 Vaststellen 7 beheerplannen 2020 – 2024 

De raad voorstellen om: 

1. het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen, 

2. het beheerplan Wegen vast te stellen, 

3. het beheerplan Gebouwen vast te stellen, 

4. het beheerplan Baggerplan Binnenwateren Harlingen vast te stellen, 

5. het beheerplan Bruggen en Duikers vast te stellen, 

6. het beheerplan Kades en Walbeschoeiingen vast te stellen, 

7. het Havenbeheerplan vast te stellen, 

8. een bedrag van per saldo € 90.000 meenemen bij de beleidswensen. 

 

 

5 Uitnodigingenlijst van week 10 
 De uitnodigingenlijst van week 10 wordt doorgenomen. 
 
 
6 Sluiting 
 
 
    Vastgesteld op: 
 
    , de voorzitter 
 
 
    , de secretaris 


