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AANBIEDINGSBRIEF

Geachte leden van de Raad,

Wij bieden u hierbij de programmabegroting 2018 aan. In deze begroting staan 
onze plannen voor 2018. Bij het opstellen van de begroting hebben wij veel 
aandacht besteed aan de transparantie, de toegankelijkheid en de leesbaarheid 
van de begroting. We rekenen er op dat deze begroting u in staat stelt om uw 
kaderstellende en controlerende rol op een adequate manier te vervullen.

Begrotingsuitkomst
Wij zijn er opnieuw in geslaagd om u een sluitend financieel meerjarenperspectief 
aan te bieden. Laten de jaren 2018 en 2019 nog geringe tekorten zien, het 
meerjarenperspectief sluit in 2020 met een positief saldo van € 168.000 
aflopend naar € 129.000 in 2021. In de saldi hebben we rekening gehouden 
met de structurele gevolgen van het nieuwe beleid en met de gevolgen uit het 
principeakkoord voor de nieuwe cao gemeenteambtenaren (looptijd 1 mei 2017 
tot 1 januari 2019).

Nieuw beleid
De beschikbare ruimte maakt het mogelijk om tot een bedrag van ruim € 500.000 
aan structureel nieuw beleid op te nemen. We doen voor € 436.000 een beroep op 
de algemene investeringsreserve als dekking voor diverse eenmalige activiteiten/
projecten en we vormen -ten laste van de algemene investeringsreserve- voor 
een bedrag van € 1.114.000 aan dekkingsreserves om twee grote infrastructurele 
projecten te bekostigen. Specificaties van de nieuwe beleidsvoornemens staan in 
het hoofdstuk “Financieel perspectief”.

Ombuigingen / bezuinigingen
Het verheugt ons dat we alle ombuigingen en bezuinigingen, waar u als 
gemeenteraad in de periode 2011-2017 toe heeft besloten, hebben gerealiseerd. 
U vindt met ingang van 2018 geen bezuinigingen meer in de begroting en 
meerjarenraming!

Wij stellen u voor:
1. De programmabegroting 2018 vast te stellen;
2. De kredieten uit het investeringsprogramma ad. € 3.747.249 vast te stellen;
3. In te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2021;
4. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.

Harlingen, 3 oktober 2017.

de secretaris   de burgemeester 

J.S.W. Ozenga    W.R. Sluiter
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INhouD
Klik op het hoofdstuk om hier rechtstreeks naar toe te gaan. 

Aanbiedingsbrief 

Inhoud

Kerngegevens

Financieel perspectief

Programma’s 

1. Bestuur en ondersteuning

2. Veiligheid

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

4. Economie

5. Onderwijs

6. Sport, cultuur en recreatie

7. Sociaal domein

8. Volksgezondheid en milieu 

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Paragrafen

A. Lokale heffingen 

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

C. Onderhoud kapitaalgoederen

D. Financiering

E. Bedrijfsvoering

F. Verbonden partijen

G. Grondbeleid

H. Interbestuurlijk toezicht

Financiele begroting 

◊ Overzicht incidentele baten en lasten

◊ Recapitulatiestaat 

◊ Investeringsprogramma 

◊ Overzicht van de niet gehonoreerde wensen

Raadsbesluit 

Terug naar deze inhoudsopgave? 
Dat kan op iedere pagina via dit icoon.
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Omschrijving
1 januari 

2017
1 januari 

2018

A. SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners 15.810 15.850¹

waarvan van  0 t/m 3 jaar 595 595

van  4 t/m 16 jaar 2.471 2.481

van 17 t/m 64 jaar 9.158 9.173

van 65 jaar en ouder 3.586 3.601

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 584 598

Aantal inwoners werkzaam in sociale 
werkvoorzieningschappen

94 93

B. FYSIEKE STRUCTUUR

Oppervlakte gemeente 38.768 ha. 38.768 ha.

waarvan binnenwater 169 ha. 169 ha.

          oppervlakte land 2.503 ha. 2.503 ha.

          historische stads- of dorpskern (45 ha.) (45 ha.)

          buitenwater 36.103 ha. 36.103 ha.

Omschrijving
1 januari 

2017
1 januari 

2018

Aantal woningen 7.543 7.564²

waarvan in Harlingen 7.036 7.057

          in Midlum 285 285

          in Wijnaldum 222 222

Aantal woonschepen 15 15

Lengte van waterwegen 6.000 m 6.000 m

C. FINANCIËLE STRUCTUUR

Gewone uitgaven 61.045.000 55.730.000

Opbrengst OZB 3.438.000 3.544.000

Algemene uitkering gemeentefonds 27.117.000 28.191.000

Vaste schuld 21.600.000 18.450.000

Reserves 26.825.000 26.391.000

Voorzieningen 17.413.000 11.426.000

¹ Deze gegevens zijn de basis voor de begroting 2018.
² Per 2015 wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de BAG.

KERNgEgEvENS
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FINANCIEEL PERSPECTIEF

Uitgangspunten begroting
Bij de samenstelling van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 
hanteren we de volgende uitgangspunten:

Algemene uitkering gemeentefonds berekening op basis meicirculaire 2017
Salarissen   1 januari 2018
Investeringen   1e jaar ½ jaar rente, 2e jaar volledige 
   kapitaallast
Belastingen, tarieven etc.  verhoging met geschatte inflatie van 1½ %

Voor een volledige opsomming van de uitgangspunten verwijzen we u naar 
de op 12 april 2017 vastgestelde Kadernota begroting 2018 en de in die 
vergadering aangenomen amendementen over de OZB en de precario voor de 
rioolaansluitingen. Leest u voor meer informatie hierover de paragraaf Lokale 
heffingen.

Uitgangspunten meerjarenraming
Bij de samenstelling van de meerjarenraming gaan we uit van de begroting 
2018. De ramingen voor 2018 trekken we door naar 2019, 2020 en 2021. 
De becijferingen kunt u zien als een extrapolatie van de ramingen van de 
startbegroting, waarbij we rekening houden met:
• een stijging van de inkomsten, zoals uit belastingopbrengsten.
• ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds.
• lagere rentelasten in verband met een lagere boekwaarde door afschrijving.
• ramingen op basis van lopende prijzen, wat betekent dat we rekening houden 

met loon- en prijsstijgingen. Deze kostenstijgingen worden gecompenseerd 
door uit het gemeentefonds te ontvangen salaris- en prijscompensatie en door 
de normale trendmatige aanpassingen van de eigen belastingopbrengsten.

Uitkomst begroting 2018 / meerjarenraming 2019 – 2021
Rekening houdende met deze uitgangspunten ziet de begroting en 
meerjarenraming er zo uit:

Begrotingsjaar 2018 2019 2020 2021

Uitkomst 341.873 533.789 778.927 768.207

Onvoorzien structureel -30.000 -60.000 -90.000 -120.000

Meerjarenperspectief 311.873 473.789 688.927 648.207

Nieuw beleid structureel -466.050 -515.545 -520.405 -519.265

Saldo -154.177 -41.756 168.522 128.942

De nadelige saldi voor 2018 en 2019 komen ten laste van de algemene 
investeringsreserve.

De jaarlijks beschikbare onvoorziene structurele uitgaven zijn € 30.000. Deze post 
is voor uitgaven die voldoen aan de 3 O’s: 1. onvoorzienbaar, 2. onvermijdbaar en 
3. onuitstelbaar.

Incidentele baten en lasten
Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel begrotingsevenwicht 
is het van belang dat inzicht bestaat in welke geraamde baten en lasten incidenteel 
zijn en welke structureel. Op grond van artikel 19 BBV moeten we de incidentele 
baten en lasten limitatief per programma en meerjarig inzichtelijk maken. U vindt 
dit verplichte overzicht achterin deze begroting.

Nieuw beleid
Met de vaststelling van de nieuwe Planning & Control cyclus in 2014 is de 
perspectiefnota als afzonderlijk document komen te vervallen. De nieuwe 
beleidswensen zijn nu geïntegreerd in de begroting en de besluitvorming hierover 
is tegelijk met de vaststelling van de begroting. Voor een toelichting verwijzen we u 
naar de programma’s.
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Voor de navolgende nieuwe wensen staan (structurele) budgetten in de begroting:
Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Wet Garantiebanen 20.000 25.000 30.000 30.000
Informatiebeveiliging 75.000 75.000 75.000 75.000
Sponsorbijdrage zeesleepboot De 
Holland

7.500 7.500 7.500 7.500

Activiteiten Centraal Comité 15.000 15.000 15.000 15.000
Trailerhelling 590 6.410 6.330 6.250
Uitbreiding arealen (onderhoud 
groen)

18.000 18.000 18.000 18.000

Ondergrondse voorzieningen 
binnenstad 

25.000 25.000 25.000 25.000

Entree Harlingen 675 7.350 7.260 7.170
Brug Atjetille (verbreden / 
vernieuwen)

975 5.200 5.150 5.100

Aanleg kaatsmuur / -wand 115 1.225 1.210 1.195
Aanleg sportvoorzieningen in de 
buitenlucht

190 2.040 2.015 1.990

Klein verkeersleed / leefbaarheid 
wijken

25.000 25.000 25.000 25.000

Vervangen kunstgras pupillenveld FC 
Harlingen

1.725 17.235 17.235 17.235

Vakleerkrachten gymnastiek 
basisscholen

15.000 16.000 17.000 17.000

Aanstellen GZ-psycholoog 60.000 60.000 60.000 60.000
Hartveilig Fryslân 115 3.225 3.180 3.135
Peuter+ voorziening 100.000 100.000 100.000 100.000
Promotie Cruise Port Harlingen 68.000 68.000 68.000 68.000
Budget Volkshuisvesting 10.000 10.000 10.000 10.000
Cultureel en historisch centrum 23.165 28.360 27.525 26.690
Totalen 466.050 515.545 520.405 519.265

Voor twee projecten hebben we voor een totaalbedrag van € 2.520.000 
dekkingsreserves gevormd:
1. Herinrichting Waddenpromenade en looproute naar parkeerlocaties  

€1.870.000.
2. Vrijliggende fietspaden en verbeteren stadsentree Spoorstraat €650.000.

De voeding van de dekkingsreserves is als volgt:

Omschrijving Wadden-
promenade

Fietspaden

Subsidie 50% 935.000
Reserve herinrichting Waddenpromenade 236.000
Voorziening infrastructuur Waddenpromenade 235.000
Algemene investeringsreserve 464.000 650.000
Totalen 1.870.000 650.000

De jaarlijkse kapitaallasten dekken we uit deze reserves waardoor we geen beslag 
leggen op de beschikbare structurele middelen. Per saldo onttrekken we voor 
beide projecten een bedrag van € 1.114.000 aan de algemene investeringsreserve.

Tot slot zijn hebben we voor diverse activiteiten en projecten eenmalige kredieten 
in de begroting verwerkt:

Omschrijving krediet uitvoering
Strategisch opleidingsplan 136.000 2018 + 2019
RetailDeal 25.000 2018
Verduurzamen MKB 30.000 2018
Opstellen beleidsnotitie Recreatie, toerisme en 
watersport

20.000 2018

Culturele Hoofdstad 2018 (Leeuwarden) 25.000 2018
Wijk-coaching 30.000 2018 t/m 2020
Re-integratie pilot 150.000 2018
Vernieuwen Woonvisie 20.000 2018
Totaal 436.000
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Het krediet voor de re-integratiepilot komt uit de reserve sociaal domein. De 
andere eenmalige kredieten komen ten laste van de algemene investeringsreserve. 

De alliantie investeert in het kader van de realisatie van de N31 ook in het 
onderliggende wegennet van Harlingen. De alliantie voert op eigen kosten de 
volgende werken in 2018 uit:
• Herinrichting van de F. Domela Nieuwenhuisstraat tussen de 

spoorwegovergang en de Joost van den Vondelstraat.
• Veilige inrichting Kanaalweg-West naar erftoegangsweg (gedeelte 

Industriebrug – Oud Jaagpad).
• Bewegwijzering parkeervoorzieningen.

Resultaat voor en na bestemming 
Het overzicht van het resultaat voor bestemming en na de beoogde toevoegingen 
en onttrekkingen aan reserves geeft het volgende resultaat:

Exploitatieresultaat voor bestemming -1.178.352 
Toevoegingen reserves:  
* Reserve onderwijshuisvesting 1.109.000
* Reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga 20.000
* Reserve beheerplan monumentenstichting 106.050

- 1.235.050
Onttrekkingen reserves:
* Dekkingsreserves (kapitaallasten) 450.776
* Reserve onderwijshuisvesting 993.972
* Reserve havenverzelfstandiging 253.290
* Reserve sociaal domein 150.000
* Alg. investeringsreserve (Tall Ships) 125.000
* Alg. investeringsreserve (nieuwe wensen) 198.000
* Alg. investeringsreserve (nadelig saldo) 154.177
* Reserve beheerplan monumentenstichting 49.687
* Reserve onderhoud zandstrand   38.500  

2.413.402
Exploitatieresultaat na bestemming 0

Reserves en voorzieningen
Bij de samenstelling van de begroting zijn de reserves en voorzieningen als volgt 
geraamd:

Omschrijving Saldo
01-01-2018

Toevoeging Beschikking Saldo
31-12-2018

Algemene reserves 7.348.000 477.000 6.871.000
Bestemmings-
reserves

7.059.000 126.000 491.000 6.694.000

Dekkingsreserves 11.984.000 1.109.000 1.445.000 11.648.000
Voorzieningen 11.426.000 1.670.000 3.781.000 9.315.000
Totaal 37.817.000 2.905.000 6.194.000 34.528.000

De algemene reserves bestaan uit:
1. de algemene reserve weerstandsvermogen van  € 5.000.000 en 
2.de algemene investeringsreserve van    € 2.348.000. 

In de kolom “beschikking” houden we nog geen rekening met de onttrekking 
aan de algemene investeringsreserve van de dekkingsreserves voor twee grote 
infrastructurele werken. Dit ramen we pas op het moment van de kredietaanvraag 
als alle kosten en subsidies bekend zijn. 
De bestemmingsreserves hebben voor een deel betrekking op projecten waarvoor 
de raad in het verleden gelden heeft gereserveerd. Daarnaast zijn er reserves voor 
onder andere ISV3 projecten, de beheerplannen van de monumentenstichting en 
het sociaal domein.
De dekkingsreserves wenden we jaarlijks aan voor het dekken van een deel van de 
uitgaven in de exploitatiebegroting. Deels specifiek (afschrijvingslasten projecten) 
en deels lasten onderwijshuisvesting (IHP).
Voorzieningen zijn er voor onder andere het onderhoud van de kapitaalgoederen, 
de pensioenen en de wachtgelden van wethouders en voor de bijdrage van 
Harlingen aan de N31.



8

Investeringen
In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 reserveren we gelden 
voor diverse projecten en investeringen. Onderstaande tabel is geen volledige 
opsomming maar geeft een overzicht van de grotere projecten en investeringen 
(totaal 97% van het investeringsvolume).
Leest u voor een volledig (gecomprimeerd) overzicht het investeringsprogramma 
achter in deze begroting.

Omschrijving Investering structureel uitvoering
Materieel reiniging, tractie, onderhoud 397.200 27.677 2017 t/m 2021
Materieel groenvoorziening 299.000 36.566 2017 t/m 2020
Riolering (GRP 2018) 1.720.184 54.473 2018
Riolering (GRP 2019) 434.675 13.765 2019
Anodes Noorder- en Zuiderhaven 227.250 25.796 2017 en 2020
Entree Harlingen vanaf Zürich 90.000 7.350 2018
Brug Atjetille 130.000 5.200 2018
Trailerhelling 78.500 6.410 2018
Recreatieve voorzieningen 40.000 3.265 2018
Vervangen kunstgrasveld Vierkantsdijk 230.000 17.235 2018

De beschikking over deze gelden leggen we -als dat noodzakelijk is- via 
afzonderlijke voorstellen aan de raad voor. Bij een aantal projecten staat het 
uitvoeringsjaar 2017. Dit komt doordat (een deel van) deze kredieten bij het 
opmaken van de begroting nog niet aangevraagd was.
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“De bestuurlijke zelfstandigheid van Harlingen wordt gewaarborgd door de kwaliteit 
van het samenspel van de gemeente en haar inwoners”   

Roel Sluiter, burgemeester. 

“De overheid, welke overheid dan ook, zal eindelijk voor een doorbraak in de 
digitale agenda moeten zorgen. Om welke aanvraag of verstrekking van informatie 
of vergunning het ook gaat, alleen goed georganiseerde technologie waarin inwoner, 
bedrijf en samenleving centraal staan, maakt goede dienstbaarheid en maatwerk 
mogelijk”

Harry Boon, wethouder

PROgRAmmA 1.
BESTUUR EN 

ONdERSTEUNINg
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SPEERPUNTEN
1 In onze gemeente is iedereen welkom. We helpen burgers en 

ondernemers zoals we zelf geholpen willen worden en denken in 
mogelijkheden.

2 De gemeentelijke organisatie blijven(d) kwalificeren voor de toekomst 
van Harlingen als zelfstandige gemeente.

3 Burgers informeren over en betrekken bij totstandkoming van 
gemeentelijk beleid. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nieuw beleid
Onderwerp 2018 2019 2020 2021
Strategisch 
opleidingsplan

68.000 68.000

Wet Garantiebanen 20.000 25.000 30.000 30.000

Informatiebeveiliging 75.000 75.000 75.000 75.000

Speerpunt 1 
In onze gemeente is iedereen welkom. We helpen burgers en ondernemers zoals we 

zelf geholpen willen worden en we denken in mogelijkheden.

De dienstverlening is en blijft in ontwikkeling. De koers ligt vast in de ”Visie op de 
dienstverlening, op weg naar 2025”. Concreet gaan we aan de slag met de acties 
uit het ‘spoorboekje’. Belangrijk is het bewustzijn dat dienstverlening niet alleen 
van het klantcontactcentrum(KCC) is maar van de hele organisatie. We werken 
de plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening in 2018 verder uit. Zowel digitaal 
als in het persoonlijk contact. Daar waar nodig ontmoeten we mensen op locatie. 
Dit kan zijn op de bouwplaats, bij een evenement, op de zaak of thuis aan de 
keukentafel. We reageren op meldingen die ons via social media bereiken. Een 
kwaliteitshandvest garandeert de kwaliteit van de dienstverlening. 
Om de klant van dienst te zijn gebruiken we vaak privacygevoelige informatie. De 
burger heeft het recht dat wij die ‘data’ goed beveiligen. Wetgeving maakt het 

noodzakelijk dat elke gemeente hiervoor een CISO (Chief Information  
Security Officer), een privacy officer en een functionaris gegevensbescherming 
aanstelt. In de begroting 2018 ramen wij hiervoor eerst een bedrag van € 75.000. 

Wat gaan we in 2018 doen?
• We gaan servicenormen vaststellen voor de social media.
• We gaan reisdocumenten en gehandicaptenparkeerkaarten op aanvraag thuis 

bezorgen.
• We investeren in informatiebeveiliging.

Speerpunt 2 
De gemeentelijke organisatie blijven(d) kwalificeren voor de toekomst van 

Harlingen als zelfstandige gemeente.
 
De gemeente Harlingen wil een wendbare zelfstandige gemeente zijn die waar 
nodig samenwerkt met anderen. De wereld om ons heen verandert en als 
organisatie en medewerkers willen (en moeten) we mee veranderen. In 2017 
hebben we strategisch opleidingsbeleid opgesteld waar we in 2018 mee aan de 
slag gaan. We geven ruimte aan medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen. 
We investeren in kennis, competenties, cultuur, leiderschap en vitaliteit en denken 
na over werkplekinnovatie. De ambitie is om een moderne en aantrekkelijke 
werkgever te blijven die midden in de samenleving staat. Om goede mensen te 
kunnen blijven aantrekken willen wij innoveren. Voor 2018 en 2019 ramen wij voor 
“Opleiden en Ontwikkelen” een (jaarlijks) bedrag van € 68.000.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 heeft het kabinet met de sociale partners 
afspraken gemaakt over het creëren van extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Wij willen dit quotum aan garantiebanen realiseren maar dat 
lukt onvoldoende uit eigen middelen. Structureel is hier aanvullend € 30.000 voor 
nodig.

Wat gaan we daar voor doen?
• We investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de 

innovatie van de organisatie.
• We investeren in banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
• We sluiten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor ICT met de 

gemeente Súdwest-Fryslân.
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Speerpunt 3
Burgers informeren over en betrekken bij totstandkoming van gemeentelijk beleid. 

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Burgerparticipatie geeft mensen de kans om invloed uit te oefenen op de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het gaat om meepraten, meedenken 
en meebeslissen in het publieke domein. Tegenwoordig zien we steeds 
vaker een verschuiving van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Bij 
overheidsparticipatie is sprake van een omgekeerde samenwerking: de overheid 
participeert in initiatieven van burgers, geeft deze de ruimte en verbindt deze waar 
mogelijk met elkaar. We gaan nadenken over deze rolverandering voor de overheid 
en wat dat betekent voor de manier waarop we omgaan met burgerinitiatieven. 

Wat gaan we daar voor doen?
• De gemeente onderzoekt haar eigen rol bij burgerinitiatieven en draagt 

vervolgens actief uit wat initiatiefnemers van de gemeente mogen verwachten.

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron 2017 2018

Formatie
Fte per 1.000 

inwoners
Eigen 

gegevens
8,41 

7,67*

Bezetting
Fte per 1.000 

inwoners
Eigen 

gegevens
8,21 

8,09**

Apparaatskosten
Kosten per 

inwoner
Eigen 

begroting
759,46 

€ 778,22

Externe inhuur
Kosten als % van 

totale loonsom 
Eigen 

begroting
17,83% 

30,47

Externe inhuur
totale kosten 

inhuur externen
Eigen 

begroting
€1.467.092 €2.326754*

Overhead % van totale lasten
Eigen 

begroting
9,36% 

10,10

*) De verschillen t.o.v 2017 worden veroorzaakt door de verzelfstandiging van de haven 
(m.i.v januari 2018)
**) Op basis van de werkelijke formatie per 1 januari 2017.

Kaderstellende beleidsnota’s
Bestuur
• Verordening op de Rekenkamercommissie    2008
• Informatienotitie Burgerparticipatie    2011
• Inspraakverordening      2012
• Referendumverordening      2012
• Verordening op het burgerinitiatief gemeente Harlingen  2012
• Reglement van orde van de Raad     2014
• Coalitieprogramma 2014-2018     2014
• Organisatieverordening      2016

dienstverlening
• Visie op de dienstverlening, op weg naar 2025  2017 
• Kwaliteitshandvest 2017     2017

Financiën
• Verordening op de controlecommissie    2006
• Convenant actieve informatievoorziening    2007
• Controleverordening      2008
• Treasurystatuut      2010
• Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 2015
• Financiële verordening gemeente Harlingen 2017   2017
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten  14.182   9.821   8.609   8.964  9.444  9.829
Baten  38.726  34.497  34.947  35.411 35.707 36.168

Resultaat voor 
bestemming

 24.544  24.676 26.338 26.447 26.263 26.339

Onttrekking 
aan reserves

  4.175    805   486   176   74    39

Toevoeging aan 
reserves

 -4.438   - 114   -20   -20  -20   -20

Mutaties 
reserves 

  -263    691   466   156   54    19

Resultaat na 
bestemming

24.281  25.367 26.804 26.603 26.317 26.358
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“Veilig wonen en leven is een basisbehoefte van ons allemaal. Veiligheid is een 
complexe term en veiligheidskwesties kunnen ingewikkeld zijn. We kunnen als 
gemeente niet alléén voor een veilige samenleving voor onze Harlinger burgers 
zorgen, hier hebben we onze partners voor nodig. Denk dan aan bijvoorbeeld de 
politie, de Veiligheidsregio en het OM. Op ons eigen beleid hebben we veel regie, 
maar af en toe krijgen we ook te maken met thema’s die landelijk spelen en die we 
lokaal moeten vertalen. Ook buigen we ons als overheid over thema’s die de burgers 
misschien niet onmiddellijk raken, maar die wel aan het (lokale) gezag kunnen 
tornen. Denk hierbij aan ondermijnende criminele activiteiten, zoals witwassen of 
fraude“

Roel Sluiter, burgemeester. 

PROgRAmmA 2.
vEILIghEId
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SPEERPUNTEN
1 Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers 

van Harlingen.

Speerpunt 1 
Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers van Harlingen.

Iedereen die in Harlingen woont of de gemeente bezoekt heeft er recht op om hier 
veilig te verblijven. Daar werken wij als gemeente hard aan.

De aanwezigheid van jongeren op straat, in speeltuinen en tijdens de 
zomermaanden in het water, zorgt zo nu en dan voor overlast. We werken samen 
met jongerenwerk en politie om klachten en vragen snel te beantwoorden en als 
dat nodig is snel actie te ondernemen. 

Als veel mensen dichtbij elkaar wonen ontstaat er zo nu en dan wrijving. Dat 
kan zijn omdat iemand zonder duidelijk aanwijsbare reden overlast veroorzaakt 
of omdat de tolerantiegrens tussen buren laag is, maar steeds vaker ontstaan 
spanningen en overlast door persoonlijke problematiek. We blijven als 
gemeente samenwerken met het gebiedsteam, politie, woningbouwvereniging 
en hulpverlening om mensen te helpen en overlast tegen te gaan. Soms lopen 
wij tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan en is er niet (meteen) een 
adequate oplossing. We onderzoeken welke extra mogelijkheden de Wet Aanpak 
Woonoverlast biedt. 

Samen met andere gemeenten en in het provinciale ‘Aanjaagteam Verwarde 
Personen’ spannen wij ons in om te komen tot een sluitende aanpak voor 
personen met verward gedrag. Zij ontberen nu vaak hulp terwijl ze soms voor veel 
overlast in de openbare ruimte zorgen.
Als gemeente blijven we organisatoren van evenementen helpen om te voldoen 
aan de eisen die we stellen aan het indienen van een aanvraag voor een 
evenementenvergunning of het aanleveren van een veiligheidsplan. We waken 
er wel voor dat de regels die we stellen en onze verwachtingen proportioneel 
zijn, zodat het organiseren van een feest ook voor de niet-professionele 
organisator mogelijk blijft. Kortom: we streven naar een goede balans tussen 

evenementenveiligheid en ‘regeldruk.’

Wij hebben in 2017 geïnvesteerd in nieuwe bebording die bezoekers van 
evenementen informatie geeft over de ‘huisregels’ van een evenement, 
parkeerverboden en over omleidingen en afsluitingen. Met die professionalisering 
gaan wij in 2018 door. 

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een verbonden partij en uitvoerend als het gaat 
om gemeentelijke taken (brandweerzorg, volksgezondheid en rampen en crises). 
De raad ziet er op toe dat de VRF die taken doelmatig en efficiënt uitvoert. 

Vanaf eind 2017 werken we met een nieuw dekkingsplan van de brandweer. 
Op grond van artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van 
de Veiligheidsregio verplicht dit dekkingsplan op te stellen. Hierin staan de 
(verwachte) opkomsttijden in de regio van de brandweer. Daarnaast biedt het 
plan inzicht in de positionering van kazernes, de meest efficiënte spreiding van 
materieel en de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de 
risico’s. Het plan is geschreven om de brandweerzorg met de bestaande financiële 
middelen te optimaliseren. Het plan beoordeelt alle brandweerposten op hun 
toegevoegde waarde in de totale Friese brandweerzorg. 

In het Dekkingsplan staat dat het centrum van Harlingen behoort tot Risicogebied 
1 met een opkomsttijd van 4 – 10 minuten. Dat Harlingen in gebied 1 valt heeft te 
maken met de kwetsbare historische binnenstad. Er komt een onderzoek naar het 
verplaatsen van de Harlinger kazerne naar de oostkant van de gemeente. Op die 
manier zijn objecten in de risicogebieden 2 en 3, waarvoor de brandweer een wat 
langere opkomsttijd heeft, in zowel Harlingen als Franekeradeel beter bereikbaar. 
 

Wat gaan we er in 2018 voor doen?
• Net als in voorgaande jaren werken jongerenwerk, politie en gemeente 

(openbare orde en veiligheid) samen in de werkgroep jeugdoverlast. Deze 
werkgroep is laagdrempelig toegankelijk voor burgers, bijvoorbeeld via 
een contactformulier op de website, en pakt ook zonder expliciete vraag 
(dreigende) overlast aan.

• De gemeente (openbare orde en veiligheid) blijft samenwerken met politie en 
woningbouwvereniging daar waar het gaat om overlast gevende volwassenen.
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• We gaan ons oriënteren op de mogelijkheden van de Wet aanpak 
woonoverlast.

• Doorgaan met het professionaliseren van evenementen, met oog voor een 
goede balans tussen regels en de haalbaarheid ervan. Het uitgangspunt is waar 
mogelijk ‘minder regels’. 

Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten 1.314 1.366  1.410   1.419  1.428 1.439
Baten    67    69     69     69    69    69

Resultaat voor 
bestemming

-1.247 -1.297 -1.341  -1.350 -1.359 -1.370

Onttrekking aan 
reserve

    3

Mutaties reserves     3

Resultaat na 
bestemming

-1.247 -1.294 -1.341 -1.350 -1.359 -1.370

Kaderstellende beleidsnota’s
• Regionaal Crisisplan       2012
• Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân   2013
• Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Harlingen 2014-2018 2014
• Beleidsregels wet Bibob       2014
• Beleidsregels wet Damocles      2014
• Beleidsregels wet Victoria      2014

• Integraal Veiligheidsplan 2015-2018      2014
• Coffeeshopbeleid       2014
• Algemeen Plaatselijke Verordening      2015
• Evenementenbeleid       2015
• Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2015 – 2018      2015
• Terrassenbeleid        2017
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Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeenten 
<25.000 

inwoners

Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 

jongeren
(12-17 jaar)

Bureau 
Halt

93,2 (2016) 107,8

Harde kern Jongeren
Aantal per 10.000 

inwoners
KLPD 0,8 (2014) 0,4

Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 

inwoners
CBS 1,9 (2016) 0,8

Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 

inwoners
CBS 5,1 (2016) 3,2

Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 

inwoners
CBS 1,6 (2016) 2,4

Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte)

Aantal per 1.000 
inwoners

CBS 6,0(2016) 4,3
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“Voor eenieder, een inwoner, de bezoeker of de toerist is een schone, verzorgde 
en veilige ingerichte openbare ruimte van onze stad en dorpen van belang. De 
Waddenpromenade en de stads-en dorpsentrees zijn onze eerste blikvangers. Juist 
die willen wij op korte termijn meer aandacht geven, de kwaliteit van de inrichting op 
die routes vraagt om investeringen.
In de buurten, de wijken en de dorpen werken we door de wijk- en dorpsschouwen 
met de bewoners samen om verbeteringen in het straatbeeld uit te voeren.”    

Maria Le Roy, wethouder

“In de Leeuwarder Courant stond onlangs te lezen dat het hoofdwegennet van 
Fryslân bijna “af” is. Wanneer geldt dat ook voor het wegenstelsel van Harlingen? 
Wel, ik geloof wanneer de plannen in dit programma definitief in 2021 uitgevoerd 
zijn, dat we dan een aardig eind in de goede richting komen.” 
 Harry Boon, wethouder

PROgRAmmA 3.
vERKEER, vERvOER 

EN WATERSTAAT
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SPEERPUNTEN
1 Een veilige verkeersafwikkeling.
2 Een goede bereikbaarheid van de stad en dorpen.
3 Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeeraanbod afgestemd op 

de functies wonen, winkelen, werken, recreëren en lang parkeren die 
de leefbaarheid van de stad en dorpen waarborgt.

Nieuw beleid 
Nieuw beleid 2018 2019 2020 2021
Entree Harlingen vanaf richting 
Zurich

675 7.350 7.260 7.170

Verbreding en vernieuwing brug 
Atjetille 

975 5.200 5.150 5.100

Trailerhelling 590 6.410 6.330 6.250
Klein verkeersleed/leefbaarheid 
wijken

25.000 25.000 25.000 25.000

Herinrichting 
Waddenpromenade*

3.480 25.520 25.240 24.960

Inzet dekkingsreserve - 3.480 - 25.520 - 25.240 - 24.960
Vrijliggende fietspaden 
Spoorstraat*

4.875 35.750 35.360

Inzet dekkingsreserve - 4.875 - 35.750 - 35.360
Herinrichting Domela 
Nieuwenhuisstraat tussen 
spoorwegovergang en Joost van 
den Vondelstraat **
Veilige inrichting kanaalweg-
West naar erftoegangsweg 
(gedeelte Industriebrug – Oud 
Jaagpad) **
Betere bewegwijzering 
parkeervoorzieningen **

* Jaarlijkse lasten komen ten laste van de Algemene investeringsreserve.
**De alliantie (N31) investeert naast eigen projecten ook in het onderliggende wegennet 
van Harlingen. Deze werken worden door en op kosten van de alliantie uitgevoerd.

Speerpunt 1
Een veilige verkeersafwikkeling.

Het is belangrijk dat de stad, de dorpen en het buitengebied goed bereikbaar, veilig 
en leefbaar zijn. We gaan in 2018 door met het veiliger maken van de wegen door 
-daar waar nodig- het achterstallige onderhoud van de wegen uit te voeren. Deze 
inhaalslag is waarschijnlijk in 2018 klaar.

In 2017 hebben we de voorbereidingen (onder andere verwerven subsidie) gedaan 
voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Stationsweg. In 2018 starten 
wij met de uitvoering. 

Net als de Stationsweg is de Spoorstraat, tussen de Stationsweg en de 
Westerzeedijk, een gebiedsontsluitingsweg. De Spoorstraat is een redelijk druk 
bereden weg met ruim 4.300 motorvoertuigen per gemiddelde werkdag. Door de 
nieuwe N31 en de centrale aansluiting ter hoogte van de Almenumerweg wordt 
de Spoorstraat nog drukker. We willen daarom ook hier vrijliggende fietspaden 
aanleggen.

Samen met de eilandgemeenten en de provincie hebben wij een “Masterplan 
Havens Harlingen-Vlieland-Terschelling” opgesteld. De herinrichting van de 
Waddenpromenade (inclusief de routes van en naar de parkeerlocaties) en de 
bagageafhandeling zijn onderdeel van dit plan. We willen hier in 2018 mee aan de 
slag om zo de verkeerssituatie en tegelijkertijd de noordelijke stadsentree sterk te 
verbeteren.

We gaan ook de zuidelijke stadsentree aanpakken. De bebouwde kom 
tussen camping “de Zeehoeve” en de Waddenhal ziet er nu niet uit als een 
gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Dat gaan we verbeteren.

In 2011 en 2012 was er een pot “klein verkeersleed”. We willen burgers graag een 
stem geven bij de inrichting en leefbaarheid van hun omgeving en deze pot geeft 
ons die mogelijkheid. Zo kunnen wij kleine aanpassingen doen bijvoorbeeld naar 
aanleiding van vragen uit de buurtschouw of op verzoek van burgers.
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Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Terugdringen achterstallig onderhoud wegen.
• We gaan vrijliggende fietsvoorzieningen aanleggen langs de Stationsstraat en 

de Spoorstraat.
• We stellen een integraal ontwerp op voor de herinrichting van de 

Waddenpromenade inclusief de parkeerlocaties en de routes naar die 
parkeerlocaties.

• We verbeteren de zuidelijke stadsentree.
• Kleine aanpassingen in de wijk bekostigen we uit de pot “klein verkeersleed”.
• We verbreden en vernieuwen de brug ‘Atjetille’. 
• Herinrichting Domela Nieuwenhuisstraat tussen spoorwegovergang en Joost 

van den Vondelstraat.
• Veilige inrichting kanaalweg-West naar erftoegangsweg (gedeelte 

Industriebrug – Oud Jaagpad).
• Betere bewegwijzering parkeervoorzieningen.

Speerpunt 2
Een goede bereikbaarheid van de stad en dorpen.

Een goede bereikbaarheid van de stad maakt ons economisch vitaler en verbetert 
de leef- en woonomgeving van mensen.  

In de loop van 2018 ronden we de werkzaamheden voor de verdiepte N31 af. In 
2018 gaat het vooral om het opnieuw inrichten van de vrijgekomen gronden. 

We gaan het fietspad tussen Midlum en Wijnaldum aanleggen. 

Uit het oogpunt van duurzaamheid en om de toegankelijkheid van de stad 
te verbeteren voor elektrische voertuigen hebben wij in 2017 12 extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal zijn er nu 14 parkeerplaatsen voor 
elektrische voertuigen, waarvan er 2 gereserveerd zijn voor het elektrisch 
deelautoconcept ‘Watt Cars’. 

De trailerhelling aan de Spoorstraat is er niet meer. Op 25 oktober 2016 heeft de 
gemeenteraad een motie aangenomen voor de realisatie van een trailerhelling. Er 
is onder de belanghebbenden een duidelijke voorkeur voor een locatie bij het Van 
Harinxmakanaal. In 2018 willen we de trailerhelling aanleggen aan het Skiepedykje 
bij het schakelstation in Midlum. Deze locatie is zeer geschikt omdat deze goed 
bereikbaar is via de weg en het water en voldoende ruimte biedt om te parkeren 
en manoeuvreren met de auto. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Afronden werkzaamheden nabij de N31.
• Aanleg fietspad Midlum-Wijnaldum.
• We gaan het gebruik van oplaadpalen en het concept ‘Watt Cars’ monitoren.
• We gaan een trailerhelling aanleggen aan het Van Harinxmakanaal. 

Speerpunt 3
Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeeraanbod afgestemd op de functies 
wonen, winkelen, werken, recreëren en lang parkeren die de leefbaarheid van de 
stad en dorpen waarborgt.

In 2015 heeft de gemeenteraad de “Nota parkeerbeleid Harlingen” vastgesteld. 
Het parkeerregime is nu veel eenvoudiger. 

Als het gaat om het lang parkeren kunt u in 2018 voorstellen tegemoet zien voor 
de Herinrichting van de Waddenpromenade (van verkeerstoren tot en met de 
Witte Kas inclusief de routes) en van de parkeerlocatie P1/Witte Kas. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen
• We monitoren het parkeren.
• We werken het schetsontwerp voor de parkeerlocaties uit.
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten 13.208 17.764  9.342  9.280   9.126  9.146
Baten  8.992 12.430  5.519  5.526   5.537  5.537

Resultaat voor 
bestemming

-4.216
 -5.334 -3.823 -3.754  -3.589 -3.609

Onttrekking aan 
reserves  4.271   6.853    265    265   265  265
Toevoeging aan 
reserves -2.000   -4.215   -106   -106  -106  -106

Mutatie reserves  2.271   2.638    159   159   159   159

Resultaat na 
bestemming

-1.945  -2.696 -3.664 -3.595 -3.430 -3.450

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeente 
<25.000 

inwoners
Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met 
een motorvoertuig 

% VeiligheidNL 4% (2015) 7%

Overige 
vervoersongevallen 
met een gewonde 
fietser 

% VeiligheidNL 8% (2015) 9%
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Kaderstellende beleidsnota’s
verkeer en vervoer
• Kadernota gladheidbestrijding     2000
• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)   2011
• Nota fietsprojecten Harlingen 2015     2015
• Kadernotitie openbare verlichting     2010
• Uitvoeringsplan openbare verlichting    2012
• Wegenbeheerplan       2015
• Beheerplan Bruggen en Duikers 2016-2028    2016
• Beheerplan kades (zoet water) 2016-2029    2016

Parkeren
• Nota Parkeerbeleid Harlingen 2015     2015
• Parkeerverordening 2017     2016

Recreatieve havens en economische havens
• Havenafvalplan       2008
• Strategische Visie Zeehaven Harlingen    2009
• Havenvisie       2011
• Masterplan Toegangspoort Friesland    2011
• Havenverordening       2012
• Ruimtelijk programma van Eisen
• Toegangspoort Harlingen      2013
• Haveninrichtingsplan Harlingen     2013
• Havenexploitatie (Ernst & Young)     2013
• Cope rapport haven Harlingen     2013
• Ambitiedocument verzelfstandiging havenbedrijf   2014
• Havenplan Nieuwe Willemshaven     2014
• Cruise Port Harlingen      2014
• Beheerplan infrastructuur haven     2015
• Baggerbeheerplan 2015-2025     2015
• Havenbeheerplan 2016-2035     2016
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“De economische ontwikkeling laat een opleving zien. Het herstellend vermogen 
van het Nederlandse bedrijfsleven geeft de burger moed. In Harlingen voelen wij dat 
gelukkig ook. Er worden weer huizen verkocht, grote inkopen gedaan en vakantie 
gevierd. En er zijn weer banen. Van de kansen die er zijn moeten wij profiteren.
De middenstand- en horecabedrijven kunnen inspelen op cruisepassagiers, 
historische vlootgasten en dagtoeristen. De verzelfstandigde haven dient zijn 
commerciële vleugels uit te slaan en het reeds bestaande en potentieel nieuw 
bedrijfsleven faciliteren. 
De regionale en lokale bouwbedrijven tonen hun vakmanschap om de huizen, 
monumentale panden en bedrijfsvestigingen te (ver)bouwen. Deze reuring hebben 
wij nodig om de jeugd die arbeidsplaatsen te bieden die hen toekomen. “ 

Maria Le Roy, wethouder

PROgRAmmA 4.
ECONOmIE
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SPEERPUNTEN
1 Zorgen voor meer werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat 

voor bedrijven.
2 Acquisitie van cruise en rivierschepen 
3 Investeren in recreatie en toerisme

Nieuw beleid 
Nieuw beleid 2018 2019 2020 2021
Retaildeal 25.000
Budget Recreatie & Toerisme 20.000
Verduurzamen MKB 30.000
Promotie Cruise Port Harlingen 68.000 68.000 68.000 68.000

 Speerpunt 1 
Zorgen voor meer werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

De economie trekt aan, de werkloosheid neemt af maar blijft in verhouding 
hoog. Werk is de motor van de economie en dus willen wij werken aan werk. Het 
is belangrijk dat het bedrijfsleven goed is georganiseerd, bereikbaar is en kan 
innoveren. Dat zorgt voor de economische dynamiek die wij willen faciliteren. 
Wij richten ons als het gaat om het versterken van de lokale economie primair 
op de haven en het toerisme. Een goede werkgelegenheid voor jongeren heeft 
onze bijzondere aandacht. We gaan daarom vanuit de streekagenda in 2018 door 
met het programma O4, een programma dat zich richt op de samenwerking van 
ondernemers, onderwijs, overheid en ouders om de keuze voor toekomstig werk 
van de jeugd in goede banen te leiden. Door toekenning van een subsidie vanuit 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen we aan de slag met 
het ontwikkelen, opleveren en introduceren van een leer-werkconcept dat er toe 
leidt dat leerlingen na afronding van hun studie instromen in de vacatures die de 
komende jaren in de stad en regio ontstaan (vervangingsbehoefte).

In 2017 is er gewerkt aan een evaluatie van de het ondernemersfonds. In 2018 
gaan we aan de slag met de uitvoering van de aanbevelingen uit deze evaluatie. 
Een binnenstadmanager, die onder andere actief aan acquisitie doet, maakt daar 
onderdeel van uit. We willen samen met Harlingen Promotion (HP) de concrete 

invulling bespreken en verwachten van HP een gelijke bijdrage. 
En uiteraard blijven we doorgaan met de uitvoering van het ondernemers-
programma en helpen wij starters en kleine zelfstandigen op weg met een cursus, 
begeleiding en eventueel een tijdelijke locatie in de Binnenstad (Spare Space).

Komend jaar willen we met de betrokken partijen in de binnenstad een RetailDeal 
opstellen. We committeren ons daarmee aan de uitgangspunten van de landelijke 
Retailagenda. In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (retail, vastgoed, 
horeca, kunst en cultuur) stellen we een visie op voor de detailhandel en/of 
bredere binnenstad. Er komt een concreet beleid en een actieplan met prioriteiten. 
We benoemen het toekomstig winkelareaal en maken duidelijke keuzes tussen 
kansrijke en kansarme initiatieven. We stemmen als het kan de visie, het beleid en 
het actieplan in regionaal verband af. We begroten hiervoor éénmalig € 25.000

De provincie start volgend jaar, hoogstwaarschijnlijk via plattelandsprojecten, een 
project om de MKB-bedrijven te verduurzamen. Dit doet ze door middel van het 
aanbieden van een scan gekoppeld aan een (gunstige) lening voor de bedrijven 
om de aanbevelingen uit de scan uit te kunnen voeren. De provincie vraagt de 
gemeente om bij te dragen aan de scans van de bedrijven. Met een gemeentelijke 
bijdrage van € 30.000 kan bij 100 bedrijven in Harlingen een scan uitgevoerd 
kunnen worden. De provincie en het MKB doen voor eenzelfde bedrag mee. 
Vervolgens kunnen de bedrijven met een goedkope lening de aanbevelingen uit 
gaan voeren. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• We gaan door met het programma O4 en verbreden deze.
• We verbeteren het ondernemersfonds en we bespreken het aanstellen van de 

binnenstadmanager met Harlingen Promotion.
• We begeleiden (startende) ondernemers en kleine zelfstandigen (uitvoeren 

ondernemersprogramma).
• We ontwikkelen een gezamenlijke stadsgids.
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Speerpunt 3
Investeren in recreatie en toerisme.

De nota Recreatie en Toerisme ‘Koers Houden 2006-2016’ willen wij actualiseren. 
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal 
niveau. We verkennen in 2017 daarom welke (nieuwe) kansen er zijn en vertalen 
deze in 2018 naar een beleidsnotitie. In de beleidsnotitie zetten we een stip 
op de horizon. We willen ons in de toekomst stap voor stap focussen op een 
aantal thema’s. Deze moeten passen bij de trends en ontwikkelingen en bij 
de Harlinger ondernemers en inwoners. Wij weten nog niet welke thema’s dit 
worden, maar voor 2018 ligt het voor de hand om die aan te laten sluiten bij de 
twee grote evenementen De Tall Ship Races en KH2018. Bij deze notitie komt een 
uitvoeringsprogramma voor der periode 2018- 2020. Voor het opstellen van de 
nota en het uitvoeringsplan is éénmalig € 20.000 nodig. 

Kaderstellende beleidsnota’s.

• Regionaal Bedrijventerreinplan NoordwestFryslân 2010 – 2020  2011

Speerpunt 2
Acquisitie van cruise en rivierschepen 

De afgelopen jaren meerden nationale en internationale zee- en rivier 
cruiseschepen aan in Harlingen. Dit aantal stijgt de komende jaren. De komst van 
deze schepen geeft een boost aan de Harlinger horeca, detailhandel en de overige 
MKB-bedrijven. Nu de aanleg van de steiger een feit is, kunnen we pas starten met 
de promotie van Harlingen bij de internationale reders. Voor tal van activiteiten 
begroten wij jaarlijks € 68.000. 

Naast het aantrekken van de rivier- en internationale zee-cruiseschepen zetten 
wij in op de promotie van de stad Harlingen en het UNESCO werelderfgoed ‘De 
Waddenzee’. We sluiten aan bij provinciale ontwikkelingen zoals het toeristische 
Waddenprogramma. 

Wat gaan we daar in 2018 voor doen? ? 
• We gaan samenwerken met de VVV Harlingen en Harlingen Promotion.
• We vergroten de bekendheid van cruise port Harlingen door:
 - Deelname aan beurzen en congressen  
 - Bezoeken aan cruise rederijen 
 - Promotie van cruise port Harlingen met nieuwe website
 - Promotie van cruise port Harlingen door social media. 
 - Adverteren in magazines
 - Lidmaatschap Cruise Europe
 - Organiseren van site visits in Harlingen 
• Aankleden Entrepotgebouw .
• We geven ieder zee- en riviercruiseschip een persoonlijk welkom (samen met 

VVV Harlingen). 
• We ontwikkelen een gezamenlijke stadsgids.
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Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeenten 
<25.000 

inwoners
Functiemenging % LISA 46,6% (2015) 47,0% (2015)

Bruto gemeentelijk product 
Verhouding tussen verwacht en 

gemeten product
Atlas voor 

gemeenten
24 (2013) 19,2 (2013)

Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1000 inwoners in de 

leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA 142,3 (2015) 133,7 (2015)

Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten   430     512   586   579   574   574
Baten   298     144   154   154   154   154

Resultaat voor 
bestemming

  -132    -368  -432  -425  -420 -420

Onttrekking aan reserve      6     75   75   75   75
Toevoeging aan reserve     -41   -1.108

Mutaties reserves    -41   -1.102     75   75   75   75

Resultaat na 
bestemming

  -173    -1.470       -357 -350  -345 -345
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“Naast goed onderwijs voor de jeugd en jongeren in onze gemeente blijven we 
ook energie steken in volwassenen die moeite hebben om overeind te blijven in 
de steeds complexer wordende samenleving. De steeds verdere digitalisering van 
onze samenleving vormt voor veel mensen een belemmering om volwaardig deel te 
nemen aan de maatschappij. Ook in 2018 worden er (digi)taaltrajecten aangeboden 
in de bibliotheek, is er de mogelijkheid tot een formeel educatietraject en zijn er 
computercursussen in het Vierkant.”        

Hein Kuiken, wethouder.

PROgRAmmA 5.
oNDERwIjS
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Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

SPEERPUNTEN
1 Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed 

en passend onderwijs te bieden.
2 Bestrijden van laaggeletterdheid.

 

Nieuw beleid 
Onderwerp 2018 2019 2020 2021

Peuterplusvoorziening 100.000 100.000 100.000 100.000

Vakleerkrachten 
gymnastiek 
basisscholen

15.000 16.000 17.000 17.000

Speerpunt 1 
Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door 

goed en passend onderwijs te bieden.

De jeugd van Harlingen scoorde in 2012 volgens GGD rapportages minder goed in 
taal en in algemene ontwikkeling. We doen er alles aan om dit te verbeteren. We 
blijven in 2018 inzetten op de kwaliteit van goed onderwijs en in het bijzonder op 
kinderen met ontwikkelingsachterstanden. 
Aandacht voor beweging en de gezondheid van leerlingen is belangrijk. Het heeft 
een positief effect op het welbevinden van kinderen en hun prestaties. We willen 
daarom doorgaan met het stimuleren van gymnastiek op de basisschool door de 
inzet van een vakleerkracht. Ook zijn meer uren nodig voor de coördinerende 
rol zoals die staat in de sportnota Harlingen. Schoolbesturen nemen door het 
wegvallen van de bijdrage van de zorgverzekeraar een deel van de meerkosten 
voor hun rekening, de extra kosten voor de gemeente zijn € 17.000 structureel.
Vanaf maart 2016 is er een peuterplusvoorziening in het Vierkant. 

De peuterplusgroep biedt kinderen van 2 tot 4 jaar met gedrags- of 
ontwikkelingsproblemen intensieve ondersteuning. Deze speciale aandacht voor 

die kinderen bewijst zijn waarde en daarmee willen wij doorgaan. 
De kosten hiervoor zijn € 100.000 per jaar.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Bereik en gebruik Voorschool vergroten. 
• Monitoren van het bereik en de resultaten van VVE (Voor- en Vroegschoolse 

educatie).
• Aanbieden van muziekonderwijs op alle IKC’s. 
• Peuterplusvoorziening blijven aanbieden. 
• Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan. 
• Inzet van het jeugdteam op de scholen op maat maken. 
• Cofinancieren van de vakleerkracht gym op de IKC’s
• De naschoolse tijd bij de IKC’s verder invullen met sportieve, educatieve en 

culturele activiteiten. 
• Met de schoolbesturen werken aan de uitvoering van de kadernota sport en 

bewegen.
• Financieren busvervoer voor kinderen uit Wijnaldum die onderwijs op het IKC 

Middelstein in Midlum volgen. 

Speerpunt 2  
Bestrijden van laaggeletterdheid.

De laaggeletterdheid onder 16 tot 65 jarigen ligt in de gemeente Harlingen tussen 
de 11% en 13%. Het is belangrijk dat elke inwoner van Harlingen kan lezen en 
schrijven maar ook goed kan omgaan met de computer. Het verhogen van de 
taalkennis zorgt ervoor dat mensen een betere plek in de samenleving krijgen 
en zich daardoor gelukkiger voelen. Het vergroot hun zelfvertrouwen. Mensen 
hebben daardoor een betere kans op de arbeidsmarkt, functioneren beter en 
leven gezonder. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Blijven aanbieden van taaltrajecten in het Digi-taalhuis.
• We sporen laaggeletterde ouders van basisschoolkinderen op.
• We benaderen werkgevers om ervoor te zorgen dat deze hun werknemers die 

minder goed zijn met taal, cursussen aanbieden. 
• Voortzetten van de samenwerking met de ketenpartners.
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten  3.368  2.393 2.312  2.323  2.333  2.333
Baten    152   151   152   152    152    152

Resultaat voor 
bestemming

 -3.216 -2.242 -2.160 -2.171 -2.181 -2.181

Onttrekking aan 
reserves 

  600  1.136    -115    -115    -115   -115

Mutaties reserves   600  1.136    -115    -115   -115   -115

Resultaat na 
bestemming

-2.616 -1.106   -2.275  -2.286  -2.296  -2.296

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeenten 
<25.000

inwoners

Absoluut verzuim 
Aantal per 1000 

leerlingen
DUO 6,85 (2016) 1,66

Relatief verzuim 
Aantal per 1000 

leerlingen
DUO 12,08 (2016) 18,07

Vroegtijdige 
schoolverlaters 
zonder 
startclassificatie

% deelnemers van 
het VO en MBO 

onderwijs
DUO 1,8% (2014) 1,4

Kaderstellende beleidsnota’s
• Verordening leerlingenvervoer   2009
• Integraal Huisvestingsplan    2011
• Verordening Onderwijshuisvesting   2011
• IKC-notitie 2014-2015   2014
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“In 2018 willen we starten met de verbouw van de bibliotheek in de Voorstraat. 
Onderdeel van de bouwplannen is dat we de bibliotheek willen verbinden met het 
Hannemahuis door de aankoop en verbouwing van het tussenliggende pand. Er 
ontstaat de kans om een prachtig cultureel centrum te realiseren dat niet alleen een 
boost geeft aan cultureel Harlingen maar tegelijkertijd bijdraagt aan een dynamischer 
winkelcentrum.”       

Hein Kuiken, wethouder.
 
“We weten dat de deelname aan de reguliere sportverenigingen in Harlingen goed is 
te noemen. Dat is belangrijk. Toch zien we ook dat het individueel tijdsonafhankelijk 
sporten en bewegen een verdere vlucht neemt. Wij willen aan deze positieve 
ontwikkeling bijdragen door een begin te maken met ondersteunende, uitdagende 
voorzieningen in de buitenlucht.”   

Harry Boon, wethouder

PROgRAmmA 6.
SPORT, CULTUUR

EN RECREATIE
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SPEERPUNTEN
1 Stimuleren dag- en verblijfstoerisme.
2 Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven.
3 Vernieuwen van het muziekonderwijs in Harlingen.
4 Zorgen voor een goede bibliotheekvoorziening.
5 Een succes maken van Culturele hoofdstad 2018 in Harlingen.
6 Inwoners activeren om meer te sporten en te bewegen.
7 Het stimuleren van gezond eten en meer bewegen.
8 Verzorgde inrichting van de openbare ruimte.

Nieuw beleid
Nieuw beleid 2018 2019 2020 2021
Cultureel en historisch 
centrum

23.165 28.360 27.525 26.690

Vervangen kunstgrasveld 
pupillen FC Harlingen

1.725 17.235 17.235 17.235

Culturele hoofdstad 2018 25.000
Aanleg kaatsmuur/
kaatswand

115 1.225 1.210 1.195

Sponsorbijdrage ‘De Holland’ 7.500 7.500 7.500 7.500
Aanleg sportvoorzieningen in 
de buitenlucht

190 2.040 2.015 1.990

Uitbreiding arealen 18.000 18.000 18.000 18.000
Activiteiten Centraal Comité 15.000 15.000 15.000 15.000

Speerpunt 1 
Stimuleren dag- en verblijfstoerisme. 

Toerisme en recreatie is een belangrijke sector voor Harlingen. De gemeente zet 
in op deze sector omdat het een bron van inkomsten is en omdat het bijdraagt 
aan een leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een 
aantrekkelijk en breed aanbod van vrijetijdsbesteding maakt dit mogelijk en draagt 
bij aan een toename en diversiteit van werkgelegenheid. Inmiddels weten steeds 
meer mensen de weg naar Harlingen te vinden. Doel is dat deze bezoekers meer 
gaan uitgeven, dat ze terugkomen en langer (ver)blijven.

Wat gaan wij er voor doen? 
• We maken nieuw beleid door de visie op Recreatie en Toerisme te actualiseren 

(zie ook programma 4 economie).
• We gaan het camperbeleid actualiseren en meer camperplaatsen realiseren.
• Ontwikkelen mogelijkheden kustrecreatie, vrije tijd en watersport.
• Stimuleren, ontwikkelen en uitwerken van evenementen om Harlingen op de 

kaart te zetten.
• Bezoekers informeren over (de geschiedenis van) Harlingen via 

informatieborden en op een innovatieve manier via “augmented reality-
stadswandelingen”.

• We gaan in samenwerking met de VVV stadsplattegronden maken gericht op 
de Nederlandse, Duitse en Engelse bezoeker.

• Het Centraal Comité (CC) stopt met de organisatie van de voorjaarskermis 
omdat dit een te grote opgave voor het comité wordt. Om belangrijke 
activiteiten van het CC (onder andere 4 en 5 mei, Koningsdag) toch door te 
kunnen laten gaan, willen wij het CC voor die activiteiten subsidiëren met  
€ 15.000. Harlingen Promotion gaat het Centraal Comité ook ondersteunen.

Speerpunt 2 
Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven.

Ons cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van 
deze gemeente. We zijn trots op het feit dat Harlingen één van de grootste 
monumentengemeenten van Nederland is.
Samen met onze inwoners en cultuurhistorische verenigingen willen we 
zorgdragen voor een goede toekomst van ons gezamenlijke erfgoed.
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Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

We maken onze inwoners en bezoekers meer bewust van de rijkdom aan 
cultuurhistorie en de bijzondere waarde ervan. We onderzoeken op welke 
manieren we eigenaren het beste kunnen ondersteunen bij vraagstukken als 
duurzaamheid bij monumenten. 
Bij ruimtelijke (her)ontwikkelingsprocessen geven we de cultuurhistorie en 
verhalen van de locatie een plek.
Zeesleepboot De Holland is belangrijk varend erfgoed waar Harlingen trots op is. 
De Holland maakt vooral gebruik van vrijwilligers om het schip en de organisatie 
in stand te houden. Het is een aanwinst dat De Holland zo vaak in Harlingen ligt en 
daarom heeft het schip al jaren een sponsorcontract met de gemeente. De bijdrage 
aan het schip staat echter nog niet structureel in de begroting. Dat willen we vanaf 
2018 wel het geval laten

Wat gaan wij er voor doen? 
• Goede voorlichting en service bieden aan eigenaren/bewoners van 

monumenten.
• Samenwerken met cultuurhistorische verenigingen.
• Meer aandacht besteden aan de beleving van erfgoed. 
• Cultureel erfgoed een plek geven in ruimtelijke planvormingsprocessen.

Speerpunt 3 
Vernieuwen van het muziekonderwijs in Harlingen.

Op verzoek van de gemeente Harlingen heeft de stichting Ritmyk een plan 
gemaakt om het muziekonderwijs (meer) te integreren in het basisonderwijs. 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunnen kinderen van groep 4 op alle basisscholen 
muzieklessen volgen. Dat is in 2016-2017 uitgebreid. Het einddoel is om dat in 
2019-2020 voor alle groepen op alle basisscholen mogelijk te maken. 
In het schooljaar 2017-2018 verkennen we de mogelijkheden van naschools 
muziekaanbod door de scholen. Dit is aanvullend op het aanbod van individueel 
gericht vocaal en instrumentaal onderwijs in Het Vierkant. Op projectbasis is er in 
2018 muziekonderwijs op de Maritieme Academie en RSG Simon Vestdijk. 

Wat gaan wij er voor doen?
• Uitvoering geven aan het meerjarenplan muziekonderwijs Harlingen.

Speerpunt 4
Zorgen voor een goede bibliotheekvoorziening.

In 2016 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Bibliotheken Noord Fryslân 
vastgesteld. De basis voor het koersdocument is de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Op grond van deze wet is de gemeente 
verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk en verstrekt zij subsidie voor de 
instandhouding van bibliotheken. 
De speerpunten van het koersdocument zijn:
o Bevordering ledengroei en zichtbaarheid.
o Bestrijding laaggeletterdheid.
o Bibliotheek op de basisschool en het voortgezet onderwijs.
o Boekstart.
o Uitlenen e-books.

Ruim € 25.000 begroten we als jaarlijkse last voor de realisatie van het Cultureel 
historisch centrum. Een prachtige voorziening die uitnodigt tot een veelbelovende 
samenwerking tussen Hannemahuis, bibliotheek en boekhandel. 

Wat gaan we er voor doen?
• We gaan ook in 2018 het Digi-taalhuis bij de bibliotheek faciliteren.
• We gaan de aanpak van laaggeletterdheid intensiveren door de signalering en 

begeleiding in de omgeving van de laaggeletterden te versterken.
• De bibliotheek aan de Voorstraat verbouwen als onderdeel van het nieuwe 

Cultureel en Historisch centrum.

Speerpunt 5 
Een succes maken van Culturele hoofdstad 2018 in Harlingen.

2018 is het jaar van culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân. Het doel van KH2018 
is om de provincie Fryslân op een positieve wijze te etaleren en te positioneren 
en daardoor een bijdrage te leveren aan de sociaal economische ontwikkeling 
van de provincie. Provinciebestuur en Friese gemeenten werken samen aan de 
ontwikkeling van een programma dat op onderdelen ook na 2018 doorgaat. 
Er is al een aantal informatiebijeenkomsten voor inwoners van de gemeente 
georganiseerd. We rekenen er op dat KH2018 in Harlingen zorgt voor meer 
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 Wat gaan wij er voor doen? 
• We gaan door met de campagnes ‘Drink Wad Water’, ‘Wad Beweegt Jou’ en 

‘Wad eet jij Vandaag?’
• We zoeken (nog) meer de samenwerking met sportverenigingen. 
• We gaan ‘de gezonde sportkantine’ ontwikkelen.
• We zetten in op ouderbetrokkenheid.
• We willen een vaste positie krijgen in de naschoolse programma’s van de IKC’s.

Speerpunt 8 
Een verzorgde inrichting van de openbare ruimte.

Het Harmenspark krijgt in 2018 een grondige renovatie en dat doen wij tegelijk 
met de herinrichting van het stationsgebied. Als de N31 klaar is krijgt de gemeente 
8,5 hectare extra in beheer en onderhoud. We gaan deze areaaluitbreiding langs 
de N31 aanplanten en inzaaien en we planten nieuwe bomen als compensatie voor 
de bomen die moesten wijken voor de aanleg van de N31. 
We gaan extra groen aanleggen bij de inrichting van het Dukdalfterrein, de 
Steenhouwerstraat, Plan Zuid en Willemshavengebied. In de wijk Bynia State 
hebben wij een parkje aangelegd met een vijverpartij voor meer waterberging en 
een betere waterafvoer en in de wijk Ludinga (aan de Westmeep) is nu een parkje 
dat zorgt voor robuust groen in de wijk. De jaarlijkse extra onderhoudskosten voor 
deze forse uitbreiding van arealen zijn € 18.000.

Wat gaan wij er voor doen? 
• Renovatie Harmenspark.
• Aanleg extra groen op diverse plaatsen in de stad.

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeenten <25.000
inwoners

Niet sporters % CBS/
RIVM

48,7% (2014) onbekend

(culturele) activiteiten. We willen deze activiteiten een extra stimulans geven door 
een financiële bijdrage van de gemeente. We begroten hiervoor een bedrag van € 
25.000 éénmalig. 

Wat gaan we er voor doen? 
• Samen met inwoners van Harlingen evenementen organiseren. Naast 

uitschieters als een fontein en Tall Ships races gaat het om bv lanenkaatsen, Op 
de Terp Almenum (Om de Toer project), Visserijdagen, Harlingen Ongeschut, 
Kerstmarkt etc.

Speerpunt 6 
Inwoners activeren om meer te sporten en te bewegen.

Op 12 juli 2017 heeft de gemeenteraad de kadernota Sport en Bewegen 2017-
2021 vastgesteld. Deze nieuwe visie geeft duidelijk koers en richting aan onze 
inspanningen voor de komende jaren. We willen bewegen bevorderen, de lokale 
sportorganisaties versterken, en de sport stimuleren. Ultieme doel is dat alle 
Harlingers een leven lang kunnen sporten.  

Wat gaan wij er voor doen?
• We stellen samen met de betrokken organisaties een uitvoeringsprogramma 

op.
• We vervangen het pupillen kunstgrasveld van de FC Harlingen.
• We leggen sportvoorzieningen aan in de buitenlucht.
• We zorgen voor een kaatsmuur in de buitenlucht.
• We subsidiëren activiteiten voor sport en bewegen. 

Speerpunt 7
Het stimuleren van gezond eten en meer bewegen.

Wij zijn een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Samen met private 
en publieke partijen hebben wij de eerste drie jaar mooie resultaten geboekt. 
JOGG krijgt steeds meer een plek op scholen, in bedrijven, bij sportverenigingen 
maar ook in de eigen organisatie. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht een dalende 
lijn laat zien, maar we zijn er nog niet. We willen daarom de komende drie jaar 
blijven investeren in Jongeren op Gezond Gewicht door ons voor de periode 2018-
2020 opnieuw te verbinden aan de landelijke JOGG-organisatie.
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten 4.298  4.944   4.537  4.326  4.357  4.271
Baten   772   747    819    825   819   819

Resultaat voor 
bestemming

-3.526 -4.197  -3.718 -3.501 -3.538 -3.452

Onttrekking aan 
reserves

   546  1.017    397  234   272  234

Toevoeging aan 
reserves

  -138   -38   -38

Mutaties reserves   408   1.017   397   196   272   196

Resultaat na 
bestemming

-3.118  -3.180 -3.321 -3.305 -3.266 -3.256

Kaderstellende beleidsnota’s

Sportbeleid en activering en sportaccommodaties
• Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)    2010
• Uitvoeringsplan Impuls brede scholen, sport en cultuur en NASB  2011
• Beleidsnota ‘Harlingen Beweegt’ : sport, spel en cultuur voor  

jeugd en ouderen        2012
• Beleidsnota ‘Gezond opgroeien, Jeugd in Harlingen 2013 en verder  2013
• Visie op de sportcomplexen voor voetbal en hockey    2014
• Kadernota Sport en Bewegen Harlingen 2017-2021   2017

Cultuur, musea, cultureel erfgoed en media
• Startnotitie passieve cultuurbeleving gemeente Harlingen   2011
• Basisnotitie Kunst en Cultuur in de openbare ruimte    2012
• Uitvoeringsplan Kunst en Cultuur in de openbare ruimte   2013
• Beleidsnotitie archeologie       2015
• Beleidsplan Hannemahuis; centrum voor Harlinger cultuur en  

historie 2017-2020        2016
• Koersdocument bibliotheken Noord Fryslân    2016

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
• Beleidsplan Recreatie en Toerisme      2011
• Groen Kwaliteitsvisie      2017
• Gemeenschappelijke regeling de Marrekrite     2017
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“De transitie van veel zorgtaken naar de gemeenten in Harlingen is goed verlopen en 
binnen de financiële kaders. De vernieuwing en innovatie (en het voorkomen) van 
hulpverlening blijven echter continu aandacht vragen van de gemeente.
In 2018 willen we onze focus meer op participatie richten door 
uitkeringsgerechtigden intensiever richting arbeidsmarkt te geleiden en meer 
mogelijkheden voor onbetaalde participatie in de gemeente te scheppen.”   
   Hein Kuiken, wethouder sociaal domein.

PROgRAmmA 7.
SOCIAAL dOmEIN
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SPEERPUNTEN
1 Elke inwoner van de gemeente Harlingen neemt volwaardig deel 

aan de maatschappij.
2 Het bestrijden van armoede en het helpen van huishoudens met 

schulden. 
3 Professionalisering van de gebiedsgerichte aanpak.
4 Verbinden van formele en informele hulp bij maatschappelijke 

vraagstukken.
5 Betere dienstverlening door (integrale) sociale en medische hulp 

aan cliënten.
6 Mantelzorgers ondersteunen en overbelasting bij mantelzorgers 

tegengaan.
7 Begeleiden uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.
8 Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning.
9 Onderdak bieden aan statushouders.

Nieuw beleid 
Onderwerp 2018 2019 2020 2021

Aanstellen GZ-psycholoog 60.000 60.000 60.000 60.000

Re-integratiepilot 150.000*

*dekking vindt plaats ten laste van dekkingsreserve (reservering sociaal domein)

Speerpunt 1
Elke inwoner van de gemeente Harlingen neemt volwaardig deel aan de 

maatschappij.

In de beleidsnota ‘vaststellen en doorpakken’ staan duidelijke keuzes voor een 
aanpak die zich richt op volwaardige deelname van elke inwoner in Harlingen 
aan het maatschappelijk leven. We willen mensen aan het werk helpen 
(al dan niet betaald). Mensen die zich zelf onvoldoende (kunnen) redden 
begeleiden en ondersteunen we. Die ondersteuning kan zijn in de vorm van 
maatwerkvoorzieningen (persoonsgericht) maar we investeren ook in algemene 
voorzieningen waarvoor geen (persoonlijke) indicatie nodig is. Het aanbod van 
maatwerk gaat via de gebiedsteams en de sociale dienst (uitkering).

Wat gaan wij er voor doen?
• Het ontwikkelen van een algemene dagbestedingsvoorzieningen voor 

arbeidsmatige activiteiten voor de lokale beroepsbevolking (de groep met een 
verdienvermogen tot 40% van het minimum loon).

• Het organiseren van een algemene dagopvang voor (licht demente) ouderen 
als doel om mantelzorgers te ontlasten (respijtzorg).

Speerpunt 2
Het bestrijden van armoede en het helpen van huishoudens met schulden. 

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is in Harlingen met ca. 12% significant 
hoger dan het landelijk gemiddelde (ca. 10%). Opgroeien in armoede is soms 
een belemmering om op een volwaardige wijze deel te nemen aan sport, cultuur 
en andere maatschappelijke activiteiten. Voor deze doelgroep is er daarom het 
kindpakket dat samen met de fondsen (sport/cultuur en leergeld) is ontwikkeld. 
Er is een toename van mensen met grote schulden en zij die een beroep doen 
op schuldhulpverlening. Om die mensen te helpen maken wij gebruik van het 
implementatieplan schuldpreventie. We hebben het bestaande armoedebeleid 
op onderdelen geactualiseerd en maken onderscheid tussen een korte en lange 
termijn aanpak (zie raadsinformatiebrief 13 april 2017).
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Wat gaan wij er voor doen? 
• We herijken bestaande afspraken met de fondsen.
• We hanteren het besteedbaar inkomen als grondslag voor financiële 

ondersteuning.
• We vereenvoudigen de aanvraagprocedures.
• Het online zetten van een digitale toeslagencalculator.
• Een fiscale screening uitvoeren voor huishoudens met een laag inkomen
• We gaan resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van het bestaande 

minimabeleid verwerken in beleid en uitvoering. 
• We geven uitvoering aan het implementatieplan schuldpreventie.

Speerpunt 3
Professionalisering van de gebiedsgerichte aanpak.

De gebiedsteams in Harlingen blijven zich ontwikkelen. De medewerkers komen 
vanaf 1 januari 2018 bij de gemeente Harlingen in dienst. De band met de 
moederorganisaties is er dan niet meer. Naast het professionaliseren van de 
gebiedsgerichte aanpak zetten wij om die reden in op deskundigheidsbevordering 
van de medewerkers. In 2017 hebben wij een basis gelegd voor de uitvoering van 
de verbeterpunten uit het onderzoek ‘Duurzame inrichting gebiedsteams NWF’. In 
2018 gaan wij daarmee door. 

Wat gaan wij er voor doen? 
• Doorontwikkeling verbeterpunten uit het onderzoek ‘Duurzame inrichting 

gebiedsteams NWF’ (Arena Consulting, 2016).
• Specifieke scholing voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 

kindermishandeling.
• Actualiseren en implementeren van de meldcode en het beschrijven van de 

taken van de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Doorlopende deskundigheidsbevordering door de inzet van de GZ-psycholoog 

in het gebiedsteam.
• Opstellen van een scholingsplan.
• Scholing en implementatie van de werkprocessen.
• Juridische ondersteuning faciliteren.
• Vernieuwen van de monitor (gericht op effectmeting). 

Speerpunt 4
Verbinden van formele en informele hulp bij maatschappelijke vraagstukken.

De Skûle Welzijn coördineert het vrijwilligerswerk in de gemeente. Maar belangrijk 
zijn ook de stichting Present NW Fryslân die een eigen vrijwilligersnetwerk bestiert 
en het burgerinitiatief Seun en Steun dat vraag en aanbod van kleine klussen bij 
elkaar brengt. Niet alleen is een goede onderlinge samenwerking tussen deze 
partijen belangrijk maar ook de afstemming en samenwerking met professionele 
zorginstellingen en hulporganisaties. Skûle Welzijn heeft in de subsidierelatie 
met de gemeente de taak om de verschillende initiatieven te coördineren, zowel 
beleidsmatig als in de uitvoering.

Wat gaan wij er voor doen? 
• Actief ondersteunen van burgerinitiatieven.
• Regie voeren op de wijze waarop De Skûle uitvoering geeft aan de 

coördinerende taak.

Speerpunt 5
Betere dienstverlening door (integrale) sociale en medische hulp aan cliënten.

In 2017 hebben wij een start gemaakt met het intensiveren van de samenwerking 
met huisartsen door de inzet van de GZ-psycholoog. Deze samenwerking laat zien 
dat het aantal doorverwijzingen door huisartsen naar de 2e lijn daalt door de 
inzet van de GZ-psycholoog. Het gebiedsteam levert hierdoor kwalitatief betere 
zorg en de jongere krijgt betere zorg op maat. Voor een structurele inzet van de 
GZ-psycholoog hebben wij € 60.000 per jaar begroot. De samenwerking met de 
huisartsen willen we in 2018 intensiveren. Door een betere samenwerking tussen 
de medische zorg en de mogelijkheden van de zorg die het gebiedsteam kan 
bieden, willen wij de cliënt beter van dienst zijn, de zorg goedkoper maken en een 
beter beeld krijgen van de problematiek onder jongeren. 

Wat gaan wij er voor doen? 
• Continueren van de GZ-psycholoog binnen het gebiedsteam.
• Intensiveren van de samenwerking tussen het gebiedsteam en de huisartsen.
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Speerpunt 6
Mantelzorgers ondersteunen en overbelasting bij mantelzorgers tegengaan.

In 2017 hebben wij een beleidsnotitie en een activiteitenplan opgesteld op basis 
van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de behoeftes van mantelzorgers in 
de gemeente Harlingen. We organiseren de ondersteuning aan de mantelzorger 
zo persoonlijk en dichtbij mogelijk. Mantelzorgers kunnen als waardering voor hun 
activiteiten een beroep doen op het mantelzorgcompliment en is er structureel 
contact tussen het gebiedsteam en mantelzorgers tijdens panelgesprekken. Op 
deze manier houden wij zicht op mogelijke knelpunten en behoeftes en kunnen we 
daar op inspelen. Wij gaan hier in 2018 mee door en als dat nodig is stellen wij bij 
of passen we aan. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• We blijven inzetten op preventie van overbelasting, ondersteuning aan en 

waardering van mantelzorgers.
• We evalueren de beleidsnotitie en het activiteitenplan samen met het 

gebiedsteam en de mantelzorgers en waar nodig stellen we die bij of passen 
het aan. 

Speerpunt 7
Begeleiden uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.

De gemeente Harlingen heeft al decennialang een relatief hoge werkloosheid. 
Deze is duidelijk hoger dan het landelijke en Friese gemiddelde. Kenmerkend 
is de ‘generatiewerkloosheid’, waarbij verschillende generaties van een familie 
een (bijstands)uitkering genieten. Deze situatie willen we doorbreken met 
een geïntensiveerde en onorthodoxe werkloosheidsaanpak. We hebben in 
samenwerking met de Dienst SoZaWe en de gebiedsteams een (aanvals)plan 
ontwikkeld. In 2017 zijn we gestart maar we gaan er in 2018 mee door. De kosten 
voor 2018 (€ 150.000) komen ten laste van de reserve sociaal domein.

Wat gaan we er voor doen?
• We gaan door met de pilot ‘Intensieve begeleiding van mensen met uitkering 

naar de arbeidsmarkt’.  

Speerpunt 8
Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning.

Wij vinden dat de gemeente een taak en verantwoordelijkheid heeft om 
vluchtelingen in de gemeente Harlingen zo gauw mogelijk te laten deelnemen 
aan de samenleving. De groep statushouders die wij als gemeente huisvesten is 
groter dan voorheen. Om deze nieuwe Harlingers vergelijkbare kansen te bieden 
als iedereen pakken wij de integratie en participatie zorgvuldig op. In Harlingen is 
hiervoor het sociaal programma ‘Bliuwe en Meitelle’. We maken zoveel mogelijk 
gebruik van het bestaande aanbod aan instrumenten om mensen te integreren en 
te laten participeren. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Uitvoering geven aan het participatieverklaringstraject dat wordt gekoppeld 

aan de maatschappelijke begeleiding. 
• Van alle vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen in Nederland wordt zo 

snel mogelijk een dossier opgebouwd rond arbeidsmarkt en onderwijs. Zo 
kan een kansrijke koppeling worden gemaakt tussen de statushouder en 
de toekomstige woonplaats. Het dossier vormt tevens het startpunt voor 
de statushouder en gemeente om een gezamenlijk traject te starten rond 
integratie en participatie. 

Speerpunt 9
Onderdak bieden aan statushouders.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben mogen verhuizen naar een eigen 
woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt primair bij de 
gemeente. Elke gemeente is verplicht naar rato van het aantal inwoners een aantal 
vergunninghouders te huisvesten. We krijgen van het Rijk hiervoor elk halfjaar een 
taakstelling. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Woningen bestemmen en inrichten voor statushouders.
• Prestatieafspraken maken met de woningcorporatie over hun aandeel in de 

huisvesting. 
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten 22.266  23.309  23.319  23.166 23.067  23.068
Baten  7.701   8.002   8.019   8.019  8.019   8.019

Resultaat 
voor 
bestemming

-14.565 -15.307 -15.300 -15.147 -15.048 -15.049

Onttrekking 
aan reserves

   358    176   176   176   166

Mutaties 
reserves

   358    176   176   176   166

Resultaat na 
bestemming

-14.565 -14.949 -15.124 -14.971 -14.872 -14.883

Kaderstellende beleidsnota’s
• Notitie Kinderopvang      2009
• Kadernota Werk Vermogen!     2012
• Basisnota Sociaal Domein 2014-2018   2013
• Kadernota sociaal domein ‘vaststellen en doorpakken’  2013
• Nota gebiedsgerichte aanpak sociaal domein Harlingen 2014
• Beleidsplan sociaal domein (3 D’s)     2014
• Implementatieplan schuldpreventie     2016
• Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 
• Startnotitie Armoede, korte en lange termijnaanpak  

in samenhang bekeken      2017 
• Centrumregeling samenwerking  

Sociaal Domein Fryslân 2018    2017
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Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst bekende 

gegeven
gemeenten

<25.000 inwoners 
Banen Aantal per 1.000 inwoners in 

de leeftijd 15 – 64 jaar
LISA 653,2 (2016) 609,5

Jongeren met een delict voor 
de rechter

% 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut 

– Kinderen in Tel
1,6 (2015) 0,84

Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut 
– Kinderen in Tel

6,21 (2015) 3,54

Netto arbeids-participatie
% van de werkzame beroeps-
bevolking ten opzichte van de 

beroeps-bevolking
CBS 62,2 (2016) 66,7

Achterstands-
leerlingen % 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut 
– Kinderen in Tel

7,49 (2012) onbekend

Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut 
– Kinderen in Tel

2,38 (2015) 1,01

Personen met een bijstands-
uitkering

Aantal per 10.000 inwoners CBS 53,1 (2016) 21,9

Lopende re-integratie-
voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15 
– 64 jaar

CBS 57,9 (2016) 17,1

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 7,9 (2016) 9,8
Jongeren met jeugd-
bescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1,3 (2016) 0,9

Jongeren met jeugd-
reclassering

% van alle jongeren van 12 tot 
23 jaar

CBS 0,4 (2016) 0,5

Cliënten met een maatwerk-
arrangement

Aantal per 10.000 inwoners GMSD 75 (2016) 52
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“Het jaar 2018 wordt een verduurzamingsjaar. Het zonnepark op Oostpoort zal 
gereed zijn, de zonnepanelen op de gemeentelijke daken zullen er liggen. Plannen 
tot verdere verduurzaming van de sportverenigingen en zonnepanelen op de 
langparkeerterreinen worden uitgewerkt. En het MKB zal samen met provincie 
worden ondersteund in verduurzaming. We gaan meters maken! “

Harry Boon, wethouder

PROgRAmmA 8.
vOLKSgEzONdhEId

EN mILIEU
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SPEERPUNTEN
1 Een goed evenwicht tussen ecologie en economie door het 

toepassen principes duurzaamheid.
2 Een beter en zuiniger waterbeheer.
3 Een doelmatige, milieuhygiënische, economische en duurzaam 

verantwoorde afvalinzameling.
4 Een betrouwbare, veilig functionerende Reststoffenenergiecentrale 

(REC).
5 Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van de FUMO.
6 De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven.

 

Nieuw beleid 
Onderwerp 2018 2019 2020 2021

Hartveilig Fryslân 115 3.225 3.180 3.135

Ondergrondse 
voorzieningen binnenstad

25.000 25.000 25.000 25.000

Speerpunt 1
Een goed evenwicht tussen ecologie en economie door het toepassen principes 

duurzaamheid.

De gemeenteraad heeft in 2015 een duurzaamheidsnotitie vastgesteld. We hebben 
onderzocht wat het inhoudt om fairtradegemeente te worden. In 2018 als we 
fairtradegemeente zijn, gaan we aan de slag. We gaan door met het verduurzamen 
van de gemeentelijke gebouwen. In 2018 komen er zonnepanelen op de daken 
van gemeentelijke gebouwen. Duurzaamheid krijgt definitief een plaats in de 
gebiedsontwikkeling. In 2012 heeft de gemeenteraad een bodemkwaliteitskaart 
en een nota bodembeheer vastgesteld. We actualiseren deze in 2018 omdat deze 
anders hun rechtskracht verliezen.

Wat gaan we er in 2018 voor doen?
• We blijven duurzame maatregelen treffen bij gemeentelijke gebouwen.
• We plaatsen zonnepanelen op de daken van de eigen gebouwen 

(Westerzeedijk, Waddenhal en Vierkant).
• We verlenen onze medewerking aan de realisatie van zonnepanelen op het 

langparkeerterrein.
• We geven verder invulling aan de titel Fairtrade.
• We voeren de pilot over duurzame gebiedsontwikkeling vanuit het Streekwerk 

uit. 
• We actualiseren de bodemkwaliteitskaart.
• We verduurzamen onze sportaccommodaties.
• We dragen bij aan het verduurzamen van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Speerpunt 2
Een beter en zuiniger waterbeheer.

Het rijk stelt de eis dat gemeenten in Friesland vanaf 2020 jaarlijks 12 miljoen 
moeten bezuinigen in de waterketen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit. Samen met andere Friese gemeenten, de provinsje Fryslân, Wetterskip 
Fryslan en Vitens onderzoeken wij hoe we dit kunnen realiseren. De Friese 
gemeenten hebben kort geleden 2 waterambassadeurs aangesteld. Zij nemen de 
verantwoordelijkheid op zich voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma 
om door samenwerking tot een beter waterketenbeheer te komen.
 
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 is de basis voor het op een 
juiste wijze uitvoering geven aan het rioolbeheer en de gemeentelijke watertaken.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Meer samenwerken in de waterketen.
• Uitvoering geven aan het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
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Speerpunt 3
Een doelmatige, milieuhygiënische, economische en duurzaam verantwoorde 
afvalinzameling.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. 
Wij vinden het belangrijk dat dit op een doelmatige en duurzame manier gebeurt. 
In 2017 heeft de raad het afvalplan vastgesteld. Daarin schaart hij zich achter de 
VANG-doelstellingen (Van Afval naar Grondstof). Onze doelstelling is om in 2020 
75% van het afval te kunnen hergebruiken. Wij richten onze aandacht op een 
betere scheiding van GFT. 

 Bij de vaststelling van het nieuwe afvalbeleidsplan heeft de gemeenteraad 
besloten tot de aanleg van meer ondergrondse verzamelcontainers in de 
binnenstad. Doel: een net straatbeeld en meer service. We begroten nu eerst 
aanvullend € 25.000 en komen eind 2017 met uitgewerkte voorstellen.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Inzetten diverse hulpmiddelen om een betere scheiding GFT te bevorderen. 
• Afronden en evalueren “proef van Tilburg”.

Speerpunt 4 
Een betrouwbare, veilig functionerende Reststoffenenergiecentrale (REC).

De afgelopen jaren heeft de REC al onze aandacht. Risico’s voor de 
volksgezondheid moeten zo klein mogelijk zijn en de inwoners hebben het 
recht op goede informatie. De REC moet betrouwbaar en veilig zijn en blijven. 
In de afgelopen jaren heeft een continue meting van dioxine in de pijp en een 
luchtkwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Bij de REC zijn diverse technische 
maatregelen getroffen. In 2018 willen wij een duidelijk beeld en zekerheid hebben.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Met de provincie en de begeleidingsgroep het luchtkwaliteitsonderzoek 

evalueren.
• Goed duidelijk maken of de getroffen maatregelen doeltreffend zijn. 

Speerpunt 5
Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van de FUMO.

In 2016 heeft de FUMO een verbetertraject ingezet en in nauwe samenwerking 
met alle partijen een ontwikkelingsprogramma FUMO 2.0 opgesteld. Dat 
programma geeft inzicht in de veranderopgave om de FUMO door te ontwikkelen 
naar de FUMO 2.0. 
Wij ondersteunen deze complexe veranderopgave. Het gaat niet alleen over 
de doorontwikkeling van de FUMO als organisatie en het verbeteren van de 
operationele uitvoering van de taken. Het gaat nadrukkelijk over de FUMO als 
systeem: een gemeenschappelijke regeling van en voor Friese overheden.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Onze bijdrage leveren aan de ontwikkelingsagenda, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk.

Speerpunt 6
De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven.

De gemeente Harlingen gaat door met het ingezette beleid. Door een integrale 
aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven zetten wij 
in op preventie, bevorderen van de gezondheid, het voorkomen van chronische 
ziekten en het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen laag- en 
hoogopgeleiden. 

De gemeente Harlingen wil een hartveilige gemeente worden. Als er genoeg 
burgers kunnen reanimeren met een AED vergroot dat de overlevingskans na 
een hartstilstand aanzienlijk. In Harlingen kan die dekking nog beter. De stichting 
Hartveilig Fryslân doet een gebiedsanalyse voor Harlingen. De analyse laat zien 
hoeveel AED’s we nodig hebben om 24 uur per dag binnen 6 minuten een AED 
te kunnen inzetten. We begroten nu een investering van € 15.000 om na het 
onderzoek meteen met de uitvoering van start te gaan.

Wat gaan wij er in 2018 voor doen? 
• Uitvoeren nieuwe nota Harlingen Gezond.
• Inzetten op gezondheidsbevordering statushouders.
• Actieve voorlichting onder jongeren en ouders over alcohol, drugs, sociale 

media, pesten, veilig vrijen, mishandeling etc.
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• Voorzetten pilot Supranet (suïcide preventie).
• Ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak. 
• Voortzetten van de JOGG-aanpak om overgewicht en obesitas onder jongeren 

te voorkomen.

 Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeenten 
< 25.000 

inwoners
Omvang 
huishoudelijk 
restafval

Kg/inwoner CBS
226 

(2015)
168

Hernieuwbare 
elektriciteit

% RWS
128,4% 
(2015)

onbekend

Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten 3.690  3.792  3.689   3.764  3.776 3.781
Baten 3.315  3.463  3.472   3.523  3.532 3.528

Resultaat 
voor 
bestemming

-375  - 329   -217    -241   -244  -253

Onttrekking 
aan reserve

  142

Mutaties 
reserves

  142

Resultaat na 
bestemming

-375   -187   -217    -241    -244  -253

Kaderstellende beleidsnota’s
volksgezondheid
• Nota Gezond opgroeien in Harlingen 2013 en volgende jaren  2013
• Nota ‘Harlingen Gezond gemeentelijk gezondheidsbeleid’  2013
Riolering 
• Kaderrichtlijn Water/WB21       2008
• Gemeentelijk Waterplan        2009
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018   2014
Afval
• Nota bodembeheer       2012
• Afvalstoffenverordening      2012
• Notitie afvalbeleid        2017
milieubeheer
• Gemeenschappelijke Regeling Friese Uitvoeringsdienst  

Milieu en Omgeving       2017
• Duurzaamheidsnotitie 2015      2015



“De grootste wens van veel mensen is een eigen huis, of dat nu een huur- of 
koopwoning is hoeft niet van belang te zijn. Daarom is het onze grootste inzet om 
een ruime variatie aan woningen klaar te hebben voor jonge gezinnen, zelfbewuste 
alleenstaanden en senioren met een (latente) zorgvraag. Dat kunnen wij alleen in 
goede samenwerking met ontwikkelaars en de Bouwvereniging met een uitgestrekte 
hand om veel ambities om te zetten in daden. Dat onze ruimtelijke plannen 
daarop zijn afgestemd en mogelijkheden bieden wordt de komende jaren met de 
Omgevingswet naar verwachting geoptimaliseerd. Wij zien de werkzaamheden om 
het beleid flexibel af te stemmen op de Harlinger met vertrouwen tegemoet.”  
     Maria Le Roy, wethouder.

PROgRAmmA 9.
vOLKShUISvESTINg, 

RUImTELIjKE ORdENINg 
EN STEdELIjKE 
vERNIEUWINg

44
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SPEERPUNTEN
1 Van een goede ruimtelijke ordening naar ruimte voor ontwikkeling 

en waarborgen voor kwaliteit.
2 Een evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en flexibiliteit 

in het woningbestand.
3 Leegstand en verpaupering tegengaan.
4 We willen samen met de inwoners de leefbaarheid van dorpen en 

wijken verbeteren.

 

Nieuw beleid 
Onderwerp 2018 2019 2020 2021

Budget Volkshuisvesting 10.000 10.000 10.000 10.000

Wijken/dorpsvisie 10.000 10.000 10.000

Vernieuwing Woonvisie 20.000

Speerpunt 1
Van een goede ruimtelijke ordening naar ruimte voor ontwikkeling en 

waarborgen voor kwaliteit.

Tot nu is de groei en inrichting van de gemeente Harlingen tot stand gekomen 
op basis van de Wet Ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan was de leidraad 
voor ontwikkelingen maar ook voor het beheer van de bebouwde en onbebouwde 
omgeving. In de afgelopen jaren hebben wij veel bestemmingsplannen herzien. 
99% van de plannen is actueel. In 2018 ligt de focus, naast het toetsen van 
nieuwe initiatieven aan de bestaande regelgeving, op de implementatie van 
de Omgevingswet. Het motto van deze wet is: “ruimte voor ontwikkeling en 
waarborgen voor kwaliteit”. We willen een basis leggen voor de op te stellen 
omgevingsvisie in de vorm van een plan van aanpak en het omgevingsplan. We 
kijken ook naar de lokale “regelruimte” die de Omgevingswet ons biedt. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Afronding lopende bestemmingsplanprocedures.
• Voorbereidingen treffen invoering Omgevingswet.
• Plan van aanpak omgevingsvisie.
• Starten met opstellen omgevingsplan.

Speerpunt 2
Een evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt en flexibiliteit in het 

woningbestand.

Demografische ontwikkelingen vragen om een herbezinning op de 
woningvoorraad. Wij richten ons op een evenwichtige woningvoorraad met 
bijzondere aandacht voor huisvesting van ouderen en jongeren. De kwaliteit van de 
woningen wordt belangrijker dan de kwantiteit door de toenemende vergrijzing. 
Door prestatieafspraken met de bouwvereniging samen met de huurdersvereniging 
blijven we aandacht vragen voor voldoende betaalbare woningen. Het is belangrijk 
dat er voldoende goedkope starterswoningen zijn. Verder moeten er meer 
woningen komen waar ouderen langer thuis kunnen wonen. Om dit te realiseren 
spreken we de komende decennia in de samenwerking partijen aan om de 
bestaande woningvoorraad aan te passen. Dat vraagt om continue monitoring van 
het woningbouwprogramma en de ontwikkelingen op de koop- en de huurmarkt. 
Uit het woonwensenonderzoek van 2016/2017 blijkt de noodzaak van stapsgewijze 
toevoeging van geschikte woningen voor ouderen.

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. De kern van deze 
hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestelijk beleid. De 
gemeentelijke woonvisie is de basis voor prestatieafspraken die gemeenten, 
huurders en corporaties met elkaar maken. Onderdeel van de Woonvisie is 
het woningbouwprogramma. Het is belangrijk om elk jaar te kijken of het 
woningbouwprogramma nog actueel is of dat de veranderingen in de markt en 
de demografische ontwikkelingen en prognoses vragen om bijstelling. Jaarlijkse 
actualisatie van het woningbouwprogramma kost € 6.000. 
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We hebben in 2017 goede ervaringen met een onafhankelijk procesbegeleider bij 
het maken van prestatieafspraken. Gemeente, bouwvereniging en huurders zijn 
het erover eens dat die bijdraagt aan een gelijkwaardige positie aan tafel en een 
vlot procesverloop. De jaarlijkse kosten zijn € 2.000. 
Om mee te kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen op volkshuisvestelijk 
gebied begroten wij nog eens € 2.000. 

De huidige woonvisie 2013-2020 is nog voor de komst van de nieuwe Woningwet 
in 2015 opgesteld. Op dat moment was de woningmarkt volstrekt anders dan nu. 
Door de economische crisis in 2012-2013 kwam de woningbouw vrijwel stil te 
liggen. De woonvisie dient als uitgangspunt voor de corporaties. Jaarlijks doen ze 
hierop hun bod, waarin zij hun ‘redelijke bijdrage aan het volkshuisvestelijk beleid’ 
geven. Met een actuele woonvisie heeft de gemeente meer invloed op de richting 
van het bod van de corporaties. Voor de vernieuwing van de Woonvisie is in 2018 
een budget noodzakelijk van € 20.000. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Opstellen nieuwe woonvisie.
• Planvorming Steenhouwersstraat afronden.
• Maken nieuwe bindende prestatieafspraken met de bouwvereniging 

over betaalbare woningen, wonen en zorg, verduurzaming, 
levensloopbestendigheid, nieuwbouw en herstructureringsprojecten.

• Stimuleren van nieuwe woonvormen: levensloopbestendige woningen, woon-
zorg combinaties, woon-werk bedrijfspanden en flexibel bouwen.

Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

gemeente, 
< 25.000 

inw.
Gemiddelde WOZ waarde 1000 euro CBS 149 (2016) 231

Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1000 

woningen
Basisregistratie 

adressen en gebouwen
6,1 (2014) 6,8

Demografische druk % CBS 84,0 (2017) 77,7
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens In Euro’s COELO 559 (2017) 683
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens In Euro’s COELO 612 (2017) 773

Speerpunt 3
Leegstand en verpaupering tegengaan.

Leegstand leidt tot verpaupering en dat willen wij koste wat kost zoveel mogelijk 
zien te voorkomen. Braakliggende terreinen hebben een negatieve invloed op 
de woon- en leefomgeving. Wij blijven daarom inzetten op het programma 
‘Leegstand en herbestemming’. We werken door (programma economie) aan het 
ondernemersprogramma, waar de tijdelijke huisvesting van ondernemers op de 
Voorstraat via Spare Space bij hoort. 

Wat gaan wij er in 2018 voor doen?
• Doorgaan met het verlenen van leegstandswetvergunningen die het mogelijk 

maken een (particuliere) woning voor maximaal 5 jaar te verhuren.

Speerpunt 4
We willen samen met de inwoners de leefbaarheid van dorpen en wijken 

verbeteren
 
In de woonvisie 2013-2018 staat in hoofdstuk 9 (Leefbaarheid) dat wij samen met 
de inwoners van de (2) dorpen en (8) wijken een dorps-/wijkvisie willen opstellen. 
We doen dat in samenwerking met de bouwvereniging. We zijn gestart met het 
Oosterpark en willen nu doorgaan met Midlum. Uit ervaring blijkt dat het voor 
inwoners erg lastig is om zaken (zelf)standig op te pakken. Een wijkcoach moet hen 
daarbij ondersteunen. We trekken hier de komende 3 jaar € 10.000 voor uit.
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Financiën
X €1000 Rekening

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Lasten   1.365  1.117    705   705   705   705
Baten     257    171    180   180   180   180

Resultaat voor 
bestemming

- 1.108
  -946    -525   -525  -525  -525

Onttrekking aan 
reserves    866    461

Mutaties reserves    866    461     20    20    20   20

Resultaat na 
bestemming

  -242
  -485   -505   -505  -505  -505

Kaderstellende beleidsnota’s
Ruimtelijke Ordening
• Houtskoolschets (1e deel Stadsvisie)  2008
• Camperbeleid     2010
• Bed en Breakfastbeleid    2010
• Meerjarenontwikkelingsprogramma  

Stedelijke Vernieuwing    2011
• Structuurvisie     2012
• Detailhandelstructuurvisie Harlingen,  

Dynamiek met Karakter    2013

grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
• Nota verkoop openbaar groen   2000
• Nota Grondbeleid 2015-2018   2015
• Vastgoednotitie 2015    2015

Wonen en Bouwen
• Prestatieafspraken gemeente Harlingen –  

de Bouwvereniging      2011
• Woonvisie 2013-2020     2013
• Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem,  

welstandadvisering en monumentenzorg   2015
• Welstandsnota      2015
• Bouwverordening      2015
• Visiedocument Ruimtelijk Kompas Harlingen  2017
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A. LOKALE hEFFINgEN

Algemeen
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten 
van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen 
horen is de onroerende zaakbelasting (OZB) de belangrijkste. Ook de opbrengst 
van de hondenbelasting en de toeristenbelasting zijn algemeen dekkingsmiddel.
Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen. De 
belangrijkste zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt bij de 
samenstelling van de begroting 2018 is een verhoging van de tarieven met het 
geschatte inflatiepercentage van 1,5 %.

Kosten overhead
Vanaf 2017 begroten we de overheadkosten als apart taakveld in programma 
1 Bestuur en Ondersteuning en staan in de programma’s alleen nog de kosten 
die betrekking hebben op het primaire proces. Het centraal begroten van de 
overheadkosten betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden 
(voorheen de producten) alle kosten te bepalen. Analoog aan de extracomptabele 
toerekening van compensabele BTW zullen we op dezelfde wijze nu ook 
de overheadkosten extracomptabel moeten toerekenen. Deze toerekening 
doen we met een eenvoudige methode. Deze methode houdt in dat we een 
opslag berekenen door de totale overheadkosten (het saldo van het taakveld 
overhead) uit te drukken in een percentage van de direct aan het primaire proces 
toegerekende loonkosten.

Voor de begroting 2018 betekent dat een opslag van:
€ 5.631.000 : (1% van € 4.973.000) = 113%.
Voor die belastingen en rechten waarin maximaal 100% kostendekking mag 
plaatsvinden houden we voor de berekening van het kostendekkingspercentage 
rekening met deze opslag voor overhead.

verhogingen 2018
In de begroting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

Onroerendezaakbelasting
In 2018 wordt uitsluitend het eigenarentarief woningen verhoogd met het 
geschatte inflatiepercentage van 1,5%. Tijdens de behandeling van de Kadernota 

begroting 2018 heeft de raad besloten de tarieven voor  
niet-woningen niet te verhogen (amendement).

Afvalstoffenheffing
In 2018 wordt bij de opbrengst van de afvalstoffenheffing, net als de afgelopen 
jaren, uitgegaan van volledige (100%) kostendekking van het inzamelen en 
verwerken van GFT en huishoudelijk afval. 
Bij de berekening van de tarieven voor eenpersoons –en 
meerpersoonshuishoudens is rekening gehouden met gewijzigde kosten en een 
gewijzigd aantal belastingplichtigen.
De tarieven voor een extra grijze of groene container worden verhoogd met 1,5% 
inflatie.
Het tarief voor een eenpersoonshuishouden is berekend op € 168,12, een 
stijging ten opzichte van het tarief 2017 met € 0,36. Het tarief voor een 
meerpersoonshuishouden is berekend op € 222,96, een stijging ten opzichte van 
2017 van € 2,04. 
Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met een korting van € 
5,- voor alle huishoudens. Het totaalbedrag van de korting, groot € 37.000 wordt 
gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. De raad heeft hiertoe besloten bij de 
vaststelling van de Kadernota 2017.

Rioolheffing
In 2018 wordt bij de opbrengst van de rioolheffing uitgegaan van volledige (100%) 
kostendekking. Naast de kosten van riolering wordt ook 50% van de kosten 
schoonmaken van watergangen en 50% van de kosten veegdienst in de tarieven 
doorberekend.
Per 2012 is een nieuw vastrecht voor niet-woningen (25 m² - 60 m²) ingevoerd 
welke 50% bedraagt van het vastrecht voor alle overige objecten. 
De rioolheffing wordt geheven van zowel gebruikers als eigenaren. Gebruikers 
zijn een heffing verschuldigd over elke volle 150 m³ boven een waterverbruik 
van 250 m³. In de praktijk zijn daardoor in principe uitsluitend bedrijven de 
gebruikersheffing verschuldigd, aangezien huishoudens minder dan 400 m³ water 
per jaar gebruiken. 
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Het nieuwe vastrecht voor niet-woningen (25m2-60m2) is berekend op € 90,66 een 
daling ten opzichte van 2017 met € 2,26. Het vastrecht voor alle overige objecten 
komt hierdoor op 
€ 181,32 een daling ten opzichte van 2017 met € 4,52. De heffing voor gebruikers 
wordt in 2018 verhoogd met het geschatte inflatiepercentage van 1,5%.
Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met een korting van € 4,- 
per riool-aansluiting ten laste van de voorziening rioolheffing. Het totaalbedrag van 
de korting, groot 
€ 33.000, wordt gedekt uit de voorziening rioolheffing. De raad heeft hiertoe 
besloten bij de vaststelling van de Kadernota 2017.

Toeristenbelastingen
Om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen en inkomstenverhogingen is het 
tarief watertoeristenbelasting en toeristenbelasting in de periode 2013 tot en met 
2017 verhoogd van € 0,65 naar € 1,05 per persoon per overnachting respectievelijk 
per etmaal verblijf, een verhoging van 61,5% in 4 jaar. Gelet hierop en het feit dat 
verhoging met het geschatte inflatiepercentage slechts een zeer gering bedrag 
betreft (1,5 eurocent) wordt voorgesteld het tarief de eerste 3 jaren niet te 
verhogen en daarna te bezien of een verhoging nodig is.

Overige belastingen en rechten
Conform de Kadernota begroting 2018 worden de tarieven van de overige 
heffingen in 2018 met 1,5% verhoogd en wordt de precariobelasting voor het 
hebben van een rioolafvoer in gemeentegrond afgeschaft.

Kostendekkendheid leges en heffingen
Op grond van artikel 10 van het BBV moet inzichtelijk worden gemaakt hoe bij de 
berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, 
de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden.

Leges
De tarieventabel bij de legesverordening kent 3 titels, te weten:
Titel 1. Algemene dienstverlening
Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

De afzonderlijke als ook de integrale kostendekkendheid van deze  
onderdelen zijn als volgt:

Omschrijving Taakveld Overhead Totale 
kosten

Totale op-
brengsten

Kosten-
dekking

Titel 1 235.353 120.417 355.770 288.141 80,99%
Titel 2 117.284 92.604 209.888 150.002 71,47%
Titel 3 11.136 8.596 19.732 3.551 18,00%
Totale 
tarieventabel

363.773 221.617 585.390 441.694 75,45%

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bij de belastingvoorstellen als bijlage 
ter inzage liggende rapport “Onderzoek kostendekkendheid leges”.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen ten hoogste kostendekkend zijn. 
Bij de berekening van de nieuwe tarieven is rekening gehouden met de kortingen 
waartoe is besloten met de vaststelling van de Kadernota 2017.

Omschrijving Afvalstoffenheffing Rioolheffing
Lasten taakvelden 1.418.000 1.157.500
Baten taakvelden 290.000 0
Kwijtscheldingen 102.500 0
Netto lasten taakvelden 1.230.500 1.157.500
Toe te rekenen kosten:
Overhead 37.500 176.000
(Compensabele) BTW 291.000 226.500
Totale lasten 1.559.000 1.560.000
Opbrengst heffing 1.522.000 1.527.000
Bijdrage voorziening (dekking 
kortingen)

37.000 33.000

Totale baten 1.559.000 1.560.000
Dekkingspercentage 100% 100%
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Overzicht belangrijkste tarieven 

Soort heffing 2017
in euro’s

2018
in euro’s

Onroerende-zaakbelasting ¹

Woningen:

- eigenaren in percentage van de WOZ-waarde 0,1351 N.t.b.²

Niet-woningen

- eigenarentarief in percentage van de WOZ-waarde 0,3003 N.t.b.²

- gebruikerstarief in percentage van de WOZ-waarde 0,2344 N.t.b.²

Afvalstoffenheffing:

- voor eenpersoonshuishoudens 167,76 168,12

- voor meerpersoonshuishoudens 220,92 222,96

- voor extra containergebruik (grijs) 143,76 145,92

- voor extra containergebruik (groen) 26,40 26,76

Rioolheffing:

- voor eigenaren niet-woningen 25 m² - 60 m² 92,92 90,66

- voor eigenaren alle overige objecten 185,84 181,32

- voor gebruikers per volle 150 m³ boven 250 m³ 31,08 31,56

Hondenbelasting

- voor de eerste hond 73,92 75,00

- voor de tweede hond 90,72    92,04

- voor elke meerdere hond 112,08 113,76

¹ Voor de heffing van onroerende-zaakbelasting in 2018 vindt in 2017 hertaxatie plaats 
naar de waardepeildatum 1 januari 2017. De uitkomst hiervan is van belang voor de 
tariefberekening.
² Nader te bepalen

Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid is met ingang van het belastingjaar 2017 geactualiseerd. 
Naast de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor afvalstoffenheffing is 
het dan ook mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de ozb en rioolheffing 
voor woningen. Verder is het beleid uitgebreid voor ondernemers. Zij kunnen vanaf 
2017 kwijtschelding aanvragen voor de privé aanslag. 
De kosten van bestaan worden gehandhaafd op 100% van de normuitkering 
(bijstand).
Kwijtschelding voor het schoolzwemmen is niet meer mogelijk, dit gaat in het 
vervolg via het kindpakket. 

In de onderstaande tabel staan een aantal gegevens met betrekking tot de 
kwijtschelding weergegeven.

Omschrijving Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Aantal verzoeken met volledige 
kwijtschelding

451 500 500

Aantal verzoeken met gedeeltelijke 
kwijtschelding

15 15 15

Aantal verzoeken dat is afgewezen 191 125 150
Totaal aantal verzoeken 657 640 665

Lastendruk
Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de lokale lasten. Uit 
de rapportage over 2017 blijkt dat de omvang van de gemeentelijke heffingen 
in Friesland tot de laagste behoort. In het onderzoek zijn betrokken de OZB, de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
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De gemiddelde woonlasten in Friesland bedragen voor een 
eenpersoonshuishouden € 611 en voor een meerpersoonshuishouden € 698. De 
woonlasten in Harlingen bedragen € 559 en € 612 waarmee respectievelijk een 
ongewijzigde 6e en een 2e plaats (2016 = 1e) wordt ingenomen van de 24 Friese 
gemeenten.
Voor een nader inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten 
meerpersoonshuishoudens gedurende de periode 2016 tot en met 2021 
wordt verwezen naar het onderdeel financiële kengetallen van paragraaf B. 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Belastingcapaciteit: woonlasten 
meerpersoonshuishouden).

B.  WEERSTANdSvERmOgEN EN RISICOBEhEERSINg

Algemeen
De gemeente wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele 
risico’s bewust nemen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in 
eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen en de beschikbare 
weerstandscapaciteit om deze risico’s op te vangen. 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording komt in deze paragraaf de 
volgende informatie aan de orde: 
• Het beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s .
• Inventarisatie van de risico’s .
• Inventarisatie van de weerstandcapaciteit .
• Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen.

Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s
Het beleid is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 
welke in de raadsvergadering van 1 juli 2015 is vastgesteld.

Begrippen 
In deze paragraaf zijn de volgende begrippen gedefinieerd:

Begrip Toelichting 
Weerstandscapaciteit Dit is het geheel van middelen en 

mogelijkheden om niet begrote, 
onvoorziene en (mogelijk) substantiële 
kosten te dekken.

Risico’s Risico’s zijn al die gebeurtenissen 
die het realiseren van organisatie-
doelstellingen in de weg staan. De 
risico’s die relevant zijn voor het 
weerstandsvermogen zijn die risico’s 
die niet op een andere manier zijn te 
ondervangen en die een financieel 
nadelig gevolg kunnen hebben. 

Weerstandsvermogen Dit is de mate waarin onverwachte 
financiële tegenvallers kunnen 
worden opgevangen. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit 
de relatie tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit gedeeld door de 
benodigde weerstandscapaciteit.

Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van 
risico’s en het bepalen van activiteiten 
die de kans van optreden van de 
risico’s en/of de gevolgen van de 
risico’s beheersbaar houdt. 

Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en 
procedures die worden genomen 
om de onderkende risico’s te 
ondervangen dan wel om de 
opkomende risico’s te signaleren en 
het effect hiervan te beperken. 
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Cyclische aanpak 
Risicomanagement is een systematisch en regelmatig terugkerend proces om 
risico’s te identificeren, te analyseren en te beoordelen en op basis hiervan 
maatregelen te nemen en te evalueren. Het is een in hoge mate gestandaardiseerd 
proces dat de volgende stappen kent:

Fase Activiteiten 
Stap 1:
Identificeren 

In deze fase worden alle potentiële risico’s geïnventariseerd. Van 
belang is een brede en gestructureerde benadering waarmee 
zoveel mogelijk risico’s in beeld kunnen worden gebracht. Het 
volledig en eenduidig in kaart brengen van de betrokken risico’s 
is van groot belang voor de verdere fasen.

Stap 2: 
Analyseren 
en 
beoordelen 

Na het in kaart brengen van de risico’s kunnen deze geanalyseerd 
worden. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat 
een gebeurtenis optreedt, waarbij tevens wordt aangegeven 
wat de gevolgen van het optreden van het risico kunnen zijn. 
In deze processtap worden de risico’s gekwantificeerd. De basis 
voor de risicoweging of kwantificering is de “kans maal gevolg” 
methodiek. Deze systematiek wordt bij hoofdstuk 3 nader 
toegelicht.

Stap 3: 
Maatregelen 
nemen

Wanneer risico’s worden onderkend, zijn een aantal oplossingen 
mogelijk. Voor elk risico moet een keuze gemaakt worden uit de 
volgende vier maatregelen: vermijden, verminderen, overdragen 
of accepteren.

Stap 4: 
Bewaken / 
monitoren
 

Het doel van continue monitoring is om tijdig (wijzigingen in) 
risico’s te signaleren, adequate maatregelen te kunnen treffen en 
waar nodig bij te sturen. Hoe eerder een (wijziging in een) risico 
wordt gesignaleerd, hoe beter de gevolgen te beheersen zijn. Er 
wordt zo veel mogelijk aangesloten op de bestaande planning & 
control cyclus. 

Inventarisatie van de risico’s
Hieronder worden de risico’s genoemd en toegelicht die tot het moment van 
aanbieden van de begroting bekend zijn. 

Om de risico’s te kwantificeren wordt de “kans maal gevolg” methodiek toegepast. 
Het gevolg is de schade als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Voor het gevolg 
wordt een niet begroot geldbedrag genoemd en onderbouwd. De kans is de 
waarschijnlijkheid, uitgedrukt in een percentage, dat het risico zich daadwerkelijk 
voor kan doen.
De kans vermenigvuldigd met het gevolg geeft het risicobedrag weer dat in de 
risico-inventarisaties (van begroting en jaarrekening) wordt opgenomen.

Voor het inschatten van de kans wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:
Aantal keren dat een risico zich naar verwachting voordoet Kans
< 1 x per 10 jaar 10%
1 x per 5 – 10 jaar 30%
1 x per 2 – 5 jaar 50%
1 x per 1 – 2 jaar 70%
1 x per jaar of > 90%
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nr Risico Omschrijving risico  Beheersmaatregel Kans geldgevolg Fin effect 
structureel

 Fin effect 
incidenteel

1 Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van 
het wethouderschap recht op wachtgeld. 
Op het moment van beëindiging wordt 
dit recht berekend en wordt ten laste van 
het rekeningresultaat een dotatie aan de 
voorziening gedaan. Risico betreft het 
ontoereikend zijn van het rekeningsaldo 
om deze dotatie te kunnen doen.

Jaarlijkse actualisatie 
wachtgeldverplichting. 
Een eerste inschatting voor de 
huidige wethouders is 180.000 
euro per jaar. 
Dit bedrag wordt als financieel 
effect meegenomen voor 
een juiste weergave van het 
weerstandsvermogen.

50% 720.000          360.000         

2 Pensioenen wethouders De gemeente is zelf verantwoordelijk 
voor de betaling van de wethouders 
pensioenen. Jaarlijks wordt aan de 
hand van een actuariële berekening 
de toekomstige pensioenverplichting 
berekend. Op basis hiervan wordt de 
dotatie aan de voorziening bepaald. 
De dotatie wordt ten laste van het 
rekeningresultaat gebracht. Risico 
betreft het ontoereikend zijn van het 
rekeningsaldo om deze dotatie te kunnen 
doen.

Jaarlijkse actualisatie van 
pensioenverplichting. 
Eerste inschatting dotatie 
voorziening is 120.000 euro per 
jaar. 
Dit bedrag wordt als financieel 
effect meegenomen voor 
een juiste weergave van het 
weerstandsvermogen.

50% 480.000          240.000         

3 Te weinig invloed als kleine 
gemeente op begroting 
en plannen van gemeen-
schappelijke regelingen / 
verbonden partijen

Doordat Harlingen slechts een beperkt 
stemrecht heeft, heeft zij weinig tot geen 
invloed op majeure ontwikkelingen. 
Hierbij is het van belang dat Harlingen 
zich sterk profileert in de verschillende 
Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en 
DB).

Tijdig reageren op begrotingen 
van gemeenschappelijke 
regelingen. Indien mogelijk 
/ noodzakelijk, gezamenlijk 
optreden met andere Friese 
gemeenten.

30% 1.000.000        300.000         

4 Rampen Risico dat op grondgebied van Harlingen 
zich een ramp voordoet.

Verzekeringen en adequate 
crisisbeheersing organisatie, 
waardoor gevolgen beperkt 
kunnen worden.

10% 1.000.000        100.000         
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5 Strategisch vastgoed Het grootste gedeelte van de 
grondexploitaties zijn afgesloten. Of de 
verwacht verliezen zijn voorzien. Er is nog 
sprake van één grondexploitatie binnen 
de gemeente. Deze grondexploitatie is in 
handen van een derde partij. Indien zich 
de situatie voordoet dat deze partij niet 
meer in staat is de gronden te exploiteren 
dan zal de gemeente de exploitatie 
overnemen. Het risico bestaat dat de 
gemeente wordt geconfronteerd met een 
verliesgevende exploitatie.

Jaarlijks wordt de 
grondexploitatie herrekend. Uit 
deze exploitatie blijkt wat de 
status is als de gemeente zelf de 
grond zou exploiteren. Voorlopig 
is er geen reden tot afboeken.

30% 1.000.000        300.000         

6 Planschade Vooraf zal op basis van inschatting 
moeten worden bezien wat de mogelijke 
planschade zou kunnen zijn. Deze schade 
dient dan verdisconteerd te worden in 
bv. de aankoop van de grond. Planschade 
blijft daardoor een financiële risicofactor.

Voor elke wijziging van een 
bestemmingsplan moet een 
inschatting van mogelijke 
planschade opgenomen 
worden. De gemeente Harlingen 
zal dit in de leges tot uitdrukking 
moeten brengen, zodat de 
kosten voor rekening van de 
initiatiefnemer blijven komen.

25% 100.000          25.000          

7 Bodemverontreiniging Bij herontwikkeling van 
binnenstedelijke locaties is er kans 
op bodemverontreiniging. In het 
buitengebied wordt de gemeente soms 
geconfronteerd met illegale stort. De 
kosten komen dan voor rekening van de 
gemeente.

Bodembeleid en 
bodemkwaliteitskaart moeten 
up-to-date zijn.

10% 100.000          10.000          
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8 Garantstellingen De gemeente staat ultimo 2016 garant 
voor € 46 miljoen aan leningen. Het gaat 
hierbij om leningen in het kader van 
Sociale woningbouw. Het risico bestaat 
dat de gemeente alsnog de garantie moet 
betalen omdat de lenende partij niet kan 
voldoen aan de verplichtingen richting de 
geldverstrekker.

De gemeente is aangesloten 
bij Stichting Waarborgfonds. 
Deze stichting vangt eerst nog 
de klappen op voordat de 
gemeente moet betalen. 
 
Periodiek de financiële situatie 
beoordelen van de partijen waar 
de gemeente een garantie aan 
heeft verleend.

10% 1.000.000        100.000         

9 Aansprakelijkheid Burgers en/of bedrijven kunnen de 
gemeente aansprakelijk stellen wegens 
het bijvoorbeeld niet functioneren van 
riool (wateroverlast), werkzaamheden 
die (wel of niet) worden uitgevoerd door 
gemeentelijk personeel die overlast 
of schade veroorzaken, onvoldoende 
handhaven, onvoldoende onderhoud 
aan wegen, trottoirs, fietspaden etc. met 
schade als gevolg.

Adequate beheersmaatregelen 
en goede onderhoudsplannen. 
Adequaat reageren op brieven, 
vragen en klachten van burgers 
en bedrijven. 
Aansprakelijkheidsverzekering.

30% 20.000          6.000            

10 Rechtmatigheid Bij de uitvoer van taken in opdracht van 
andere overheden kan het zijn dat de 
gemeente die taken in het oordeel van 
de accountant niet rechtmatig uitvoert. 
Dat kan leiden tot het terugvorderen van 
een deel van de ontvangen gelden, terwijl 
terugvordering van de door de gemeente 
al uitgegeven middelen vaak lastig zal 
zijn. Dit betreft m.n. uitgaven in het kader 
van Sociale Zaken, Educatie.

Een goede verankering van 
rechtmatigheid in de organisatie 
en goede interne controle 
(monitoring) op de naleving.

10% 180.000         18.000           

11 Onderhoud (algemeen) Ondanks dat er diverse beheerplannen 
worden gemaakt kan de gemeente 
zich gesteld zien voor onverwachte 
onderhoudskosten.

Tijdige actualisatie 
beheerplannen.

10% 300.000 30.000
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12 Onderhanden projecten Bij de onderhanden projecten loopt 
de gemeente het risico dat budgetten 
worden overschreden door onvoorziene 
zaken. 

Periodiek wordt er 
gerapporteerd over de stand 
van zaken van de projecten. Er 
wordt gerapporteerd over de 
voortgang van de bestedingen 
en de toereikendheid van 
het budget. Door dit tijdig in 
beeld te brengen kan er op tijd 
worden ingegrepen.

30% 650.000        195.000         

13 Westergo CV/BV De gemeente Harlingen is aandeelhouder 
van de ontwikkelingsmaatschappij CV/BV 
Westergo. De ontwikkelingsmaatschappij 
is opgericht om de nieuwe industriehaven 
te ontwikkelen en de gronden te 
verkopen. In januari 2015 is besloten 
om de ontwikkelingsmaatschappij te 
herstructureren en voort te zetten met 
twee aandeelhouders, te weten BNG 
Gebiedsontwikkeling B.V. en de gemeente 
Harlingen, ieder voor 50%. De gemeente 
Harlingen stelt zich borg voor het 
benodigde vreemd vermogen (maximaal 
6 mln). BNG Gebiedsontwikkeling geeft 
een contragarantie van 50% aan de 
gemeente Harlingen.
Indien de verwachtingen niet uitkomen 
kan de garantie worden aangesproken. 
Daarnaast zal in geval van faillissement de 
openstaande vorderingen moet worden 
afgeboekt.

De kapitaalstortingen voorzien. 
De garantie is niet voorzien.

10% 1.000.000  100.000          
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14 Oninbare vorderingen Naar aanleiding van strak 
invorderingsbeleid en een grondige 
opschoningsactie een is de eventuele 
oninbaarheid van debiteurenvorderingen 
goed in beeld. Er vindt regelmatig 
een analyse op de inbaarheid van 
de debiteuren vorderingen plaats en 
dit wordt getoetst aan de hiervoor 
beschikbare middelen in de voorziening.

Door een strakke invorderings-
procedure te volgen en de 
debiteurenpositie continue te 
monitoren wordt het risico op 
oninbaarheid kleiner

30%         100.000           30.000 

15 Bodemdaling Binnen de gemeente Harlingen is er 
sprake van zoutwinning uit de bodem. 
Er is sprake van bodemdaling. Tot nu toe 
heeft dit voor de gemeente Harlingen 
geen gevolgen gehad. Op lange termijn 
zijn de gevolgen niet bekend. Het risico 
is in eerste instantie laag en de financiële 
gevolgen nihil.

De gemeente wordt 
geïnformeerd door de 
betreffende producten 
over de stand van zaken. 
Het zoutwinningsbedrijf is 
aansprakelijk voor eventuele 
schade etc.

    p.m. 

16 N31 De nieuwe snelweg door Harlingen zit 
in de afrondende fase. De gemeente 
Harlingen levert een financiële bijdrage 
aan dit project. Hier is inmiddels een 
voorziening voor getroffen. Het risico 
bestaat dat deze voorziening niet 
toereikend is als het budget wordt 
overgeschreden. Vooralsnog is het risico 
laag.

Het gereserveerde bedrag 
wordt contant gemaakt. Dit 
betekent dat er jaarlijks rente 
aan de voorziening wordt 
toegevoegd. Op deze manier 
zal het gereserveerde bedrag 
het gewenst niveau bereiken en 
toereikend zijn om de kosten 
te kunnen dekken. Tussentijds 
wordt de gemeente middels 
financiële rapportages op de 
hoogte gehouden. In 2018 volgt 
de definitieve afrekening.

10% 1.000.000        100.000         
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17 Vennootschapsbelasting 
voor 
overheidsorganisaties.

Sinds 1 januari 2016 bestaat de 
mogelijkheid dat de gemeente voor 
sommige onderdelen valt onder vpb 
wetgeving. Het risico op dit moment is 
dat de aangifte van de gemeente door 
de inspectie als onvoldoende wordt 
beoordeeld.

Alles is in het werk gesteld om 
de aangifte tijdig en juist in te 
dienen.
De financiële risico’s achten wij 
beperkt.

   pm  

18 Juridische procedures Jaarlijks worden diverse procedures 
door of tegen de gemeente gevoerd. 
De uitkomst en de omvang zijn in 
een aantal gevallen onzeker en deze 
procedures kunnen dan ook als een 
risico worden aangemerkt. Zolang ze 
nog lopen is het van belang om deze 
zaken niet openbaar te behandelen 
omdat de onderhandelingspositie 
tegenover derden daardoor mogelijk 
wordt geschaad. Bovendien kunnen er 
wettelijke belemmeringen aanwezig zijn 
welke openbare behandeling van zaken 
niet toestaan. 

De raad wordt regelmatig 
geïnformeerd over lopende 
gerechtelijke procedures.

p.m.

Totaal 54.000      1.860.000   
Structureel Incidenteel
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Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Structurele weerstandscapaciteit
De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een 
gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis 
van artikel 12 Fvw, een bepaald redelijk peil moet hebben. De onroerende 
zaakbelastingen (OZB) alsmede de afvalstoffenheffing en rioolheffing maken 
onderdeel uit van het belastingpakket. 

De toelatingseisen voor 2018 zijn als volgt:

Afvalstoffenheffing  100 % kostendekkend
Rioolheffing  100 % kostendekkend
OZB  normpercentage 0,1952 van de WOZ-waarde
Een eventuele onderdekking op de onderdelen afvalstoffenheffing en rioolheffing 
moet gecompenseerd worden door extra baten uit de OZB.

De onbenutte belastingcapaciteit wordt als volgt berekend:

Retributies Lasten Baten Ruimte
Afvalstoffenheffing 1.559.000 1.559.000 0
Rioolheffing 1.560.000 1.560.000 0
Totaal 3.119.000 3.119.000 0

Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en 
belastingtarieven en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit. 
De berekening van de maximale belastingtarieven gebeurt op basis van het 
normtarief. Dit normtarief wordt door het Rijk vastgesteld. In de meicirculaire 2017 
van het gemeentefonds is het normtarief voor 2018 opgenomen. 

Voor 2018 is de uitkomst vastgesteld op 0,1952 % van de WOZ-waarde.

Opbrengstraming begroting 3.544.000
Berekening met normtarief (WOZ waarde 
1.886.446.000)

3.682.000

Ruimte 138.000

Voor onvoorziene structurele uitgaven is jaarlijks een bedrag beschikbaar van 
€ 30.000.
Aanwending van deze post kan alleen indien voldaan wordt aan al de 3 O’s, te 
weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

Incidentele weerstandscapaciteit

Algemene reserve (1 januari 2018) 5.000.000
Algemene investeringsreserve 2.348.000
Totaal reserves 7.348.000

De stille reserves zijn bewust niet meegenomen. Deze reserves zijn wel 
aanwezig binnen de gemeente Harlingen, voornamelijk in de waardering van het 
gemeentelijk vastgoed. Deze middelen zijn echter niet snel opneembaar en het is 
lastig in te schatten wat de hoogte van de reserve is. Om deze reden heeft de raad, 
met de vaststelling van de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015, op 
1 juli 2015 besloten dat deze reserves niet worden meegenomen bij de bepaling 
van de hoogte van de weerstandscapaciteit.

Confrontatie risico’s met beschikbare weerstandscapaciteit.
Structureel Incidenteel

Geïnventariseerde risico’s 54.000 1.860.000
Beschikbare weerstandscapaciteit 138.000 7.348.000
Saldo (ruimte) 84.000 5.488.000
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De ratio met betrekking tot de incidentele posten wordt als volgt berekend: 

Beschikbare weerstandscapaciteit     € 7,486 mln 
Benodigde weerstandscapaciteit = Ratio weerstandsvermogen= € 1,914mln = 3,9 

De raad heeft aangegeven te streven naar voldoende weerstandscapaciteit. 
Een ratio van het weerstandsvermogen van tenminste 1,0 voldoet aan het 
criterium “voldoende”. Bij deze norm is de omvang van de gekwantificeerde 
risico’s in evenwicht met de beschikbare weerstandscapaciteit waarmee risico’s 
opgevangen kunnen worden. Indien de ratio daalt tot onder 1,0 dan wordt de 
gemeente kwetsbaarder. De gemeente beschikt dan niet meer over voldoende 
weerstandscapaciteit om de risico’s af te dekken.

Financiële kengetallen
Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten vastgesteld. Dit in verband met 
het opnemen van financiële kengetallen in de begroting en jaarrekening. De 
kengetallen dienen met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 te 
worden opgenomen. De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële 
ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen 
dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en 
wendbaarheid. 

Schuldquote

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Netto schuldquote 33,63% 33,32% 26,04% 23,94% 21,98% 18,90%
Idem, gecorrigeerd 
voor verstrekte 
leningen

29,30% 28,63% 22,52% 20,46% 18,51% 15,45%

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de  
gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een 
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Omdat bij verstrekte leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug 
worden betaald wordt ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen 
bepaald. De netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen is voor onze gemeente 
nauwelijks van belang omdat er maar een beperkt bedrag aan verstrekte leningen 
uitstaat, waarvan het merendeel voor hypothecaire geldleningen personeel.

De netto schuldquote voor 2018 bedraagt 26,04% en kan als normaal worden 
aangemerkt. Nu de realisatie van de verdiepte N31 eind 2017 is afgerond zal de 
jaren daarna de schuldenlast en daarmee ook de schuldquote afnemen. Rekening 
is gehouden met het eind 2017 aantrekken van een nieuwe geldlening van € 10 
miljoen.

Ultimo 2017 was er voor een bedrag van € 18.450.000 aan leningen aangetrokken 
terwijl slechts voor € 1.877.000 aan geldleningen was verstrekt (waarvan 
€ 1.240.000 aan hypothecaire geldleningen personeel).
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Algemene normwaarden schuldquote Schuldquote

Normaal < 90%
Voorzichtigheid geboden 90% - 130%
Zeer hoge schuld > 130%

de solvabiliteitsratio

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Solvabiliteit 41,56% 30,41% 30,16% 32,38% 34,84% 36,95%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan 
het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit percentage geeft aan 
in hoeverre de activa (investeringen) zijn gefinancierd met eigen vermogen. Hoe 
hoger dit percentage hoe minder gefinancierd is met vreemd vermogen (leningen).

Algemene normwaarden solvabiliteit Ratio
Weinig tot geen schuld > 80%
Normaal 30% - 80%
Voorzichtigheid geboden 20% - 30%
Bezit zeer zwaar belast met schuld 0% - 20%

Als normaal wordt een ratio tussen de 30% en 80% beschouwd. Voorzichtigheid is 
geboden bij een ratio tussen de 20% en 30%.

De solvabiliteitsratio voor 2018 bedraagt 30,16% en kan als normaal worden 
beschouwd.
De ratio zal de komende jaren iets toenemen doordat naar verwachting de 
jaarlijkse afschrijvingen hoger zijn dan de voorgenomen investeringen (balanstotaal 
neemt hierdoor af). De vooruitzichten voor de middellange termijn zijn dan ook 
gunstig.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan 
hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de 
voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij 
de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een 
actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Algemene normwaarden grondexploitatie Ratio
Weinig risico < 20%
Voorzichtigheid geboden 20% - 35%
Hoog risico > 35%

Het kengetal heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op de grondexploitatie 
Ludinga. De rente wordt niet bijgeschreven op de boekwaarde maar wordt ten 
laste gebracht van de algemene middelen. Daar de gemeente de grondexploitatie 
ook nog eens niet zelf verricht, is het (financiële) risico nagenoeg nihil.

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Kengetal 
grondexploitatie

5,53% 7,51% 7,49% 7,42% 7,38% 7,32%
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Structurele exploitatieruimte

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Kengetal structurele 
exploitatieruimte

4,23% 0,05% -0,26% -0,07% 0,32% 0,25%

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er 
is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten 
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van 
het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt 
tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om 
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. 

Opgemerkt wordt dat de structurele ruimte die er in de begroting en 
meerjarenraming zit sinds 2016 met nieuw beleid wordt ingevuld. In geval de 
primitieve begroting een structureel tekort vertoont, dan zal in de begroting 
direct structurele ombuigings- en bezuinigingsmaatregelen worden verwerkt. Het 
kengetal zal zich dan ook altijd rond de 0% begeven.

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Totale woonlasten gezin Harlingen € 602 € 612 € 613 € 620 € 627 € 644
Gemiddelde woonlasten gezin Nederland € 716 € 723 € 723 € 730 € 738 € 745
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 84,08% 84,65% 84,79% 84,93% 84,96% 86,44%

Conclusie: De lokale woonlasten liggen in Harlingen op een laag niveau. Omdat de 
rioolheffing en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn, beperkt de ruimte 
binnen de belastingcapaciteit zich tot de OZB.

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak 
gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar 
in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de 
rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-
waarde. Het kengetal belastingcapaciteit wordt berekend door de totale lokale 
woonlasten meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde in het jaar daarvoor.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Harlinger woonlasten zich in de jaren 
2016 en 2017 afgerond circa 85% van de gemiddelde woonlasten in Nederland 
hebben bedragen. De jaren daarna wijzigt dit beeld naar verwachting niet. De 
bovengemiddelde lastenstijging in 2021 houdt verband met het wegvallen van 
de kortingen op afvalstoffenheffing (€ 5) en rioolheffing (€ 4).De voorzieningen 
waaruit deze kortingen worden gedekt zijn naar verwachting eind 2020 uitgeput.

Algemene conclusie financiële positie
Onze financiële positie op dit moment is goed te noemen terwijl de vooruitzichten 
voor de jaren daarna gunstig zijn. Dit vraagt voor de middellange termijn derhalve 
niet meer dan de gebruikelijke aandacht voor de financiële positie.
De structurele exploitatieruimte voor nu en toekomstige jaren is op dit moment 
geen aanleiding tot zorgen. Voor eventueel gewenste extra ruimte voor nieuw 
beleid zal op bestaand beleid moeten worden bezuinigd en/of zullen inkomsten 
moeten worden verhoogd.

Omschrijving Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Kengetal 
grondexploitatie

5,53% 7,51% 7,49% 7,42% 7,38% 7,32%
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C. ONdERhOUd KAPITAALgOEdEREN

Inleiding
Deze paragraaf gaat over het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de 
openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. De bruikbaarheid en kwaliteit van 
de openbare ruimte worden voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige 
kapitaalgoederen: wegen, rioleringen, water, groenvoorzieningen en  gebouwen. 

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte en gemeentelijke gebouwen. Deze paragraaf heeft als doel inzicht te geven 
in de stand van zaken en de financiële dekking  van de  beheerplannen.

Over welke kapitaalgoederen het gaat geven de volgende tabellen een indicatief 
overzicht:

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Buitenwegen m² 172.062
Hoofdontsluitingswegen m² 139.324
Vrijliggend fietspad m² 1.785
Wijkontsluitingswegen m² 74.299
Woonstraten m² 680.812
Abri’s st. 10

Wegen, fiets- en voetpaden, bermen
In juli 2015 is het beheerplan Wegen vastgesteld. Deze gaat over de periode 2015-
2019.
Dit beheerplaan geeft inzicht in de verwachten werkzaamheden en de lasten die 
dit in deze periode met zich meebrengt om de wegen in goede staand te houden.

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Lichtmasten st. 3.167

Openbare verlichting
In 2016 is een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Dit beleidsplan 
is een update van de kadernotitie Openbare verlichting die in 2010 is vastgesteld 
en geeft inzicht in de onderhoudswerkzaamheden van 2016-2019. Het beleidsplan 
geeft handvaten voor het inrichten en onderhouden van de openbare verlichting. 
Het dagelijks onderhoud van de verlichting verloopt via de stichting OV-Fryslân. De 
lasten zijn volledig opgenomen in de begroting.

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Vrijvervalriolering km 134
Persleiding km 22
Rioolgemalen st. 19
Pompunits buitengebied (minigemalen) st. 60
Poldergemalen st. 5
Bergbezinkbassins st. 5

Riolering
Het beheer en onderhoud van de rioleringen vindt plaats op basis van het 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2014-2018.

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Zandstrand m² 25.000
Zeehavensteigers m 1.430
Betonkade Nieuwe Willemshaven m 400
Havendammen 3 3.100
Damwanden, staal buitenwaterkering m 2.650
Damwanden, hout buitenwaterkering m 299
Damwanden, staal binnenwaterkering m 282
Damwanden, hout binnenwaterkering m 5.912
Gemetselde kades m 809
Betonnen damwanden m 262
Binnenwater m² 369.315
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Baggeren vaarwegen en Waterlopen
Op 16 december 2015 is het geactualiseerde Baggerplan gemeente Harlingen 
(zoetwater) 2015-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Het onderhoud aan de 
vaarwegen en waterlopen wordt uitgevoerd aan de hand het baggerplan. De lasten 
worden gedekt uit een voorziening.
Deze voorziening wordt structureel gevoed met een bedrag van € 26.045.

damwanden, kades, steigers, havendammen binnenwateren
In 2016 is het geactualiseerde beheerplan Kades (zoet water) door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dit beheerplan geeft  inzicht in de te verwachten 
kosten over de periode 2016 tot en met 2029 voor het in stand houden van 
de diverse kades van hout, beton, staal en metselwerk. 
De lasten worden gedekt uit een voorziening. Deze voorziening wordt structureel 
gevoed met een bedrag van € 295.295.

damwanden, kades, steigers en havendammen zeehaven
Dit beheerplan geeft inzicht in de te verwachten kosten voor het in stand houden 
van de diverse damwanden, steigers, havenpieren etc. in de zeehaven voor de 
periode 2010 tot en met 2024. 
In 2016 is het beheerplan Infrastructuur zeehaven geactualiseerd. Hierbij is de 
verzelfstandiging van de haven betrokken en is er een splitsing gemaakt tussen de 
delen die achterblijven bij de gemeente en delen die overgaan in de zeehaven Port 
of Harlingen.
De lasten worden gedekt uit een voorziening. Deze voorziening wordt structureel 
gevoed met een bedrag van € 151.230 (voor die delen die achterblijven bij de 
gemeente).

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Bruggen en duikers st. 63

 

Bruggen en duikers
In 2016 is het geactualiseerde beheerplan Bruggen en Duikers door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dit beheerplan geeft inzicht in de te verwachten kosten 
over de periode 2015 tot en met 2028 voor het in stand houden van de duikers 
en vaste- en beweegbare bruggen. Het onderhoud wordt volgens het beheerplan 
Bruggen & Duikers uitgevoerd. De lasten worden gedekt uit een voorziening. Deze 
voorziening wordt structureel gevoed met een bedrag van € 150.000.

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Openbaar groen ha. 86

Openbaar groen
Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van de hoeveelheden uit het 
groenbeheerprogramma. De lasten zijn verwerkt in de begroting.

Kapitaalgoed Eenheid hoeveelheid
Gemeentelijke gebouwen st. 30
Schoolgebouwen st. 6
Sportaccommodaties st. 4

gemeentelijke gebouwen
De gemeente Harlingen  heeft  ongeveer 30 gebouwen  of gebouwencomplexen 
(modern en monumentaal) in eigendom. Deze gebouwen verkeren  nu bijna 
allemaal in een goede staat van onderhoud. 
Het groot onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd aan de hand van het 
meerjaren-onderhoudsplan 2013-2023, vastgesteld in 2013. De lasten worden 
gedekt uit een voorziening. 
De voorziening wordt structureel gevoed met een bedrag van € 215.000.
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dekking beheerplannen
Op grond van door de raad vastgestelde beheerplannen zijn voorzieningen 
ingesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten.
Voor de jaren 2018 tot en met 20121 zijn de volgende onttrekkingen aan de 
voorzieningen geraamd.

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Bruggen 506.000 116.000 220.000 100.000
Damwanden (zoet) 240.000 128.000 813.000 157.000
Baggerspecie (zoet) 0 38.000 0 12.000
Havenwerken (zout) 189.000 305.000 72.000 146.000
Gemeentelijke 
gebouwen

287.000 348.000 279.000 245.000

Totaal 1.222.000 935.000 1.384.000 660.000

d.  FINANCIERINg

Algemeen
De financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) is samen met het 
financieringsstatuut (treasury-statuut), dat bij wijziging van de Gemeentewet 
verplicht is geworden, en de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden), 
die vanaf 1 januari 2001 van kracht is geworden (en per 1 januari 2009 is gewijzigd) 
een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het 
sturen, beheersen en controleren van “treasury”.
Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, 
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
In het treasurystatuut van de gemeente Harlingen, dat in december 2009 door de 
raad is vastgesteld, zijn de uitgangspunten, de doelstellingen en de beleidsmatige 
en organisatorische kaders (inclusief toezicht op de uitvoering van treasury) 
bepaald. 
De financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Harlingen vinden 
plaats binnen het formele kader van het treasurystatuut. De uitvoering van het 
treasurybeleid vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf van de begroting en 

de jaarrekening. In de begroting komen de concrete beleidsplannen  
aan de orde. In de jaarrekening gaat het om de realisatie van de plannen en om 
een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten.

Risicobeheer
Het treasurybeleid van onze gemeente is er op gericht binnen de financiële 
mogelijkheden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de 
lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico’s zo goed mogelijk 
worden beheerst. De waarde van financiële activa dient zo weinig mogelijk 
gevoelig te zijn voor marktbewegingen. 

Renterisico’s
Kasgeldlimiet
Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet berekend. Dit is een percentage van de totale 
begroting (8,50%). De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste 
renterisico’s die ontstaan door het aangaan van overmatige korte termijn 
financieringen. Indien deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dient de 
kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld.

De berekening voor de kasgeldlimiet voor de begroting 2018 is als volgt:

Begrotingstotaal 55.730.000
Het door de minister vastgestelde 
percentage 

8,50%

Kasgeldlimiet 4.737.000

Renterisiconorm
In de Wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. Onder 
renterisico wordt verstaan de gevoeligheid van de financiële positie van de 
organisatie voor renteschommelingen.  
De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal.
De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden, zodat er een spreiding van 
de opgenomen leningen, looptijden en renteaanpassingsdata en eventueel hieruit 
voortvloeiende rentewijzigingen, ontstaat.
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In de volgende tabel wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven 

Renterisiconorm 2018

Stap variabelen 
Renterisico(norm)

2018 2019 2020 2021

1 Renteherzieningen - - - -
2 Aflossingen 3.150 3.550 3.550 2.900

    
3 Renterisico (1+2) 3.150 3.550 3.550 2.900

    
4 Renterisiconorm 11.146 11.146 11.146 11.146

    
(5a) = 
(4>3 )

Ruimte onder 
renterisiconorm

7.996 7.596 7.596 8.246

(5b) = 
(3>4)

Overschrijding 
renterisiconorm

- - - -

Berekening 
renterisiconorm

    

(4a) Begrotingstotaal 55.730 55.730 55.730 55.730
(4b) Percentage 20 % 20 % 20 % 20 % 

    
Renterisiconorm
(4) = (4a x 4b/100)

11.146 11.146 11.146 11.146

De gemeente heeft per 1 januari 2018 vier leningen voor in totaal € 18.450.000. 
Verwacht wordt dat eind 2017 / begin 2018 een nieuwe geldlening van ca. € 10 
miljoen moet worden aangetrokken.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente binnen de renterisiconorm blijft. 

De marktrente voor langlopende geldleningen is in 2017 nagenoeg  
gelijk gebleven en bedraagt nu 1,01%. (20 jarige lineaire lening) De marktrente 
voor kortlopend krediet (kasgeld korter dan 1 jaar) is gedaald en bedraagt nu rond 
de 0%. Bij het besluit om een nieuwe lening aan te trekken speelt de kasgeldlimiet 
een rol. Ook het verschil in percentage tussen lang en kort geld en de verwachting 
van de renteontwikkeling op langere termijn zullen daarbij een rol spelen. 

Over de investeringen is op basis van het geraamde renteomslag-percentage 
(0,88192%) rente berekend. Dit percentage is sinds 2017 sterk gedaald als gevolg 
van het nieuwe BBV op basis waarvan (nagenoeg) geen bespaarde rente over 
reserves en voorzieningen meer mag worden berekend. 

Kredietrisico’s
In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op de verstrekte gelden per 1 
januari 2018 weergegeven, alsmede de bedragen volgens de begroting 2019-2021.

Uitzettingen 2018 2019 2020 2021
Leningen verenigingen/
stichtingen

637 498 359 349

Deelnemingen 4.606 4.606 4.606 4.606
Hypothecaire geldleningen 
ambtenaren

1.240 1.224 1.207 1.189

Totaal 6.483 6.328 6.172 6.144

Bij het uitzetten van middelen zijn in ieder geval twee aspecten in het geding. 
Dit zijn een voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt 
marktrisico van de uitzetting.
Ten opzichte van 2017 zijn de deelnemingen fors gestegen. Dit wordt veroorzaakt 
door de recente deelnames in de NV Port of Harlingen en in de coöperatie 
Zonnepark Harlingen.
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Financieringspositie
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen wordt 
uitgegaan van integrale financiering. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de 
totale financieringsbehoefte van de gemeente. Door de langere looptijd van 
diverse projecten betekend dit niet dat per direct het tekort moet worden geleend. 
Dit betreft een indicatie van de financieringsbehoefte in de komende jaren.

De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2018 is als volgt:

Totaal geïnvesteerd vermogen 77.023.387
Reserves en voorzieningen 37.817.777
Aangetrokken geldleningen 18.450.000

56.267.777
Financieringstekort 20.755.610

 
Beheersen EmU-saldo lokale overheden
Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. 
De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW.
Op 28 september 2016 heeft het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen 
plaatsgevonden met het kabinet en de vertegenwoordigers van de decentrale 
overheden. Er is afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2017 vast te stellen op 
-0,3% van het bruto binnenlands product. Deze norm is in lijn met het Financieel 
akkoord 2013-2017 dat eerder gesloten is tussen kabinet en decentrale overheden. 
Er is tevens afgesproken om het overeengekomen collectieve aandeel van 
de decentrale overheden voor het EMU-saldo niet verder uit te splitsen naar 
gemeenten, provincies en waterschappen. Dit heeft tot gevolg dat er geen EMU-
referentiewaarde per individuele decentrale overheid (gemeente, provincie en 
waterschap) wordt vastgesteld.

het EmU-saldo wordt als volgt berekend (bedragen 
x € 1.000):

2017 2018 2019

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan / onttrekking uit 
reserves

-2.081 -705 -673

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.710 2.529 2.503
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

2.053 1.672 1.619

Baten uit bijdragen van andere overheden
Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)
Mutaties die het EMU-tekort vergroten:
Investeringen in materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd

-2.440 -2.702 -524

Aankoop grond, bouw- en woonrijpmaken e.d.
Betalingen ten laste van de voorzieningen -8.212 -3.636 -2.076
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht 
en die niet vallen onder één van de andere genoemde 
posten

-500 -473 0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 689
EMU-saldo gemeente Harlingen -7.781 -3.315 849
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Externe ontwikkelingen
Schatkistbankieren
De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige financiën 
onder te brengen bij het Rijk. Tot een bepaald bedrag mogen gemeenten hun 
overtollige financiën buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Voor Harlingen is 
dit zogenaamde drempelbedrag bepaald op € 455.000.
Op 16 juli 2014 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) gewijzigd in verband met de rapportageverplichting over 
het drempelbedrag bij het verplicht schatkist-bankieren. Het drempelbedrag is 
gedefinieerd als de gemiddelde bankstand gerekend over een kwartaal. Voor elk 
kwartaal moet derhalve aangetoond worden dat de gemeente de drempelwaarde 
niet heeft overschreden. Met de BNG is afgesproken dat zij dagelijks het meerdere 
boven het drempelbedrag stort op de rekening van het rijk. Gelet op deze afspraak 
is er voldoende waarborg dat de gemeente het drempelbedrag niet overschrijdt.

Economisch beeld volgens Centraal Plan Bureau
In de geactualiseerde notitie” Middellange termijnverkenning 2018-2021” geeft 
het CPB aan dat de economische groei in deze periode gemiddeld 1,8% per 
jaar bedraagt. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van de werkgelegenheid en 
arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 
naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021. De rente en inflatie lopen licht op, 
maar blijven laag. De overheidsbegroting laat een overschot zien van 1,6% bbp in 
2021, een schuld die afneemt naar 45% bbp en een houdbaarheidsoverschot van 
0,2% bbp.

E. BEdRIjFSvOERINg

Inleiding
Onder bedrijfsvoering verstaan we het geheel van activiteiten die er voor zorgen 
dat het voor iedereen duidelijk is wat de plannen zijn (begroten), dat iedereen 
tijdens de uitvoering van deze plannen op de hoogte is van de kwaliteit en de 
voortgang en onze plannen en de uitvoering daarvan bijstellen als dat noodzakelijk 
is.

Deze paragraaf geeft inzicht in de bedrijfsvoering van de organisatie waarbij met 
name die aspecten worden benoemd die voor het begrotingsjaar 2018 van belang 
zijn en/of specifieke aandacht verdienen.

Organisatieontwikkeling
Om te komen tot een wendbaar, zelfstandig en met anderen samenwerkend 
Harlingen zal invulling en uitvoering worden gegeven aan het programma 
‘Harlingen op Koers’. Dit doen we door samen met medewerkers de thema’s 
leiderschap, cultuur, strategisch opleiden en vitaliteit door te ontwikkelen. Een 
in het najaar 2017 op te leveren onderzoeksrapport zal richtsnoer zijn voor 
toekomstige huisvesting en moderne werkplekinrichting. 

Opleiden en ontwikkelen
Het strategisch opleidingsplan (SOP) gaat los. Iedere medewerker is actief en 
toont verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en opleiding. Dit op de 
thema’s innovatie, competentieontwikkeling en opleiding. We nemen opleiding 
en ontwikkeling serieus omdat we omdat we ons beseffen dat ons werk en dus 
de door ons gevraagde bijdrage continue verandert. We anticiperen hierop door 
gelden beschikbaar te stellen om zo medewerkers bij hun ontwikkeling extra te 
kunnen ondersteunen. 
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gesprekscyclus
Evaluatie van de gesprekscyclus zal in 2018 leiden tot een aanpassing. Hierbij 
kan gedacht worden aan een meer digitale werkwijze alsook het onderbrengen 
van competenties en/of 360° feedback binnen de nieuwe gesprekscyclus. De 
wijze van gespreksvoering zal moeten aansluiten op de individuele wensen van 
leidinggevende alsook medewerker. Innovatie, maatwerk en interactie zullen een 
belangrijke rol spelen in de evaluatie. 

garantiebanen
De gemeente Harlingen zet zich in voor de nieuwe wet Garantiebanen. In 2017 
is het Beleidskader voor de garantiebanen vastgesteld en heeft er een analyse 
met betrekking tot functiecreatie plaatsgevonden bij het team Omgeving en 
Samenleving. Aan de hand van deze analyse en openstaande vacatures zullen in 
2018 banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

CAR UWO 
We geven invulling aan het principeakkoord voor een nieuwe cao. Belangrijke 
thema’s hierin zijn flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid en de 
banenafspraak. Ook zal het proces tot normalisatie van de arbeidsverhoudingen 
per 1-1-2020 nauwgezet gevolgd worden. 

Informatievoorziening
In de eerste helft van 2017 is het Informatiebeleidsplan 2017 – 2019 door 
het College vastgesteld. Als vervolg hierop is in de tweede helft van 2017 een 
implementatieplan opgesteld en is een begin gemaakt met de realisatie van een 
aantal in het informatiebeleidsplan benoemde thema’s.

Een belangrijk thema binnen het informatiebeleidsplan is de invoering van 
zaakgericht werken. In 2017 is gekozen voor een nieuw zaaksysteem. In 2018 gaan 
we een groot aantal zaaktypen naar het nieuwe zaaksysteem overzetten. Waar 
mogelijk worden bestaande processen hierbij geoptimaliseerd.
In 2017 is belangrijke vooruitgang geboekt met het aanbieden van 
e-dienstverlening aan burgers en bedrijven (DigiD, eHerkenning en Berichtenbox). 
Samen met de invoering van zaakgericht werken breiden we in 2018 de 
e-dienstverlening verder uit.

Afspraken met SWF/ICT zijn vastgelegd in een Dienstverlenings- 
overeenkomst (DVO). Met de per 1 januari 2018 vernieuwde DVO is beoogd meer 
helderheid en transparantie over de onderliggende kostenstructuur te verkrijgen. 
In 2018 zal gericht op kostenbeheersing worden gestuurd.

Eind 2017 verwachten we de vacature van een interne informatiemanager te 
vervullen. Continu veranderende eisen vanuit de overheid maken het noodzakelijk 
continue ‘bij’ te blijven om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en hieraan te 
blijven voldoen.

Informatiebeveiliging
Het belang van informatieveiligheid neemt toe door de digitalisering en juridische 
ontwikkelingen. Burgers en bedrijven verwachten dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met vertrouwelijke informatie.
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid op dit gebied. De 
gemeente Harlingen onderkend het belang van informatieveiligheid. De eerste 
stappen om informatieveiligheid naar een hoger niveau te tillen zijn gezet. 
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG) heeft de hoogste prioriteit. 
Een informatieveilige gemeente heeft daarnaast tot 25 mei 2018 de tijd 
om aantoonbaar privacy proof te worden met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywet. Hier ligt een flinke 
uitdaging voor de gemeente Harlingen om de nieuwe AVG te implementeren. Per 
de genoemde datum moet een verplichte Functionaris Gegevensbescherming 
zijn aangesteld. Daarbij treedt de Functionaris Gegevensbescherming op als 
onafhankelijke toezichthouder namens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewustwording rond informatieveiligheid is een continu-proces, waarbij het 
leren herkennen van phishing e-mails extra onder de aandacht van collega’s moet 
worden gebracht.

Voor kennisdeling en mogelijk onderlinge vervanging tussen de Ciso’s (Chief 
information security officer) is actief de samenwerking gezocht met de gemeenten 
Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren. In 2018 bouwen we de 
samenwerking verder uit. We zijn gestart met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit). ENSIA beoogt het aantal audits en de grote hoeveelheid aan 
vragen te verminderen. ENSIA richt zich op de Basisregistratie personen (BRP), 
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Paspoorten/NIK, adressen en gebouwen (BAG), topografische gegevens (BGT), 
DigiD en Suwinet.
Vanaf 2017 is er één verantwoordingscyclus gebaseerd op de BIG gekomen. 
Het verantwoordingproces sluit aan op de gemeentelijke Planning en Control-
cyclus. Hierdoor heeft het management en het College meer overzicht over 
de informatieveiligheid van Harlingen en kan het College beter sturen en 
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
Vanaf het jaarverslag 2017 moet een afzonderlijke paragraaf over 
informatiebeveiliging in het jaarverslag worden opgenomen.

Onderzoeken doelmatigheid/doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet) 
In 2017 is een onderzoek gedaan naar de beheerplannen. Voor 1 november 2017 
informeren we de raad over het uit te voeren onderzoek voor 2018.

F. vERBONdEN PARTIjEN

Inleiding 
Het doel van deze paragraaf is de raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige 
en financiële betrokkenheid van de gemeente inzake door derden uit te voeren 
processen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een verbonden partij is een 
derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang 
heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, 
stichtingen en verenigingen.

Een bestuurlijk belang heeft de gemeente wanneer ze een zetel heeft in een 
bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Hieronder wordt 
verstaan dat namens de gemeente een burgemeester, wethouder, raadslid of 
ambtenaar de volgende functie(s) vervult bij een derde rechtspersoon:
lid van het Algemeen Bestuur
lid van het Dagelijks Bestuur 

Een financieel belang heeft de gemeente indien de middelen die deze ter 
beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij 
(een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij 
verhaald kunnen worden op de gemeente. 

De gemeente Harlingen heeft bestuurlijke en financiële belangen in  
verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, 
stichtingen en overige samenwerking-verbanden. Voor maar een gedeelte van 
deze verbonden partijen geldt dat zij een rol spelen in de beleidsvoering van 
de gemeente. In andere gevallen is de participatie van de verbonden partijen 
historisch gegroeid. Hieronder zijn de verbonden partijen van de gemeente 
opgenomen. 

de verbonden partijen

A.  Publiekrechtelijke partijen
• Werkvoorzieningschap Fryslân-West (Empatec) 
• Welstandszorg Hûs en Hiem 
• Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
• Publieke Gezondheids- en Veiligheidsregio Fryslân 
• De Marrekrite
• Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

B.  Privaatrechtelijke partijen 
• Bank Nederlandse Gemeenten
• Westergo C.V.
• Omrin (Afvalsturing Friesland en Fryslân Miljeu)
• Onderdelen van voormalig N.V. Essent

Kerngegevens 
Hieronder worden kort een aantal van de verbonden partijen uitvoeriger 
besproken vanwege het belang wat de gemeente bij deze partijen heeft. Hierbij zal 
dan aandacht worden besteed aan de doelstelling, de activiteiten, het financiële 
en bestuurlijke belang, het eigen- en vreemd vermogen en het resultaat van de 
verbonden partij.
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A.  Publiekrechtelijke partijen

Naam Werkvoorzieningsschap Fryslân-West (Empatec)
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Sneek
Doel Het op bedrijfsmatige verantwoorde wijze doen 
 uitvoeren van taken van en voor de deelnemende 
 gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Dit 
 gebeurt via de NV Empatec.
Activiteiten Bieden van werkgelegenheid onder aangepaste 
 omstandigheden.
Financieel belang Bijdrage per werknemer afkomstig uit gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft een zetel in het algemeen bestuur.
Eigen vermogen Ultimo 2016: € 10.879.000
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 1.865.000
Resultaat 2016  Nadelig saldo: € 727.000 

Naam Welstandszorg hûs en hiem 
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Leeuwarden
Doel Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen 
 van de deelnemende gemeenten op het gebied van de 
 bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke 
 schoonheid in de provincie Friesland.
Activiteiten Adviseren van de 30 gemeenten in het kader van de 
 Woningwet, Monumentenwet en de 
 Monumentenverordening.
Financieel belang De Welstandszorg Hûs en Hiem wordt gefinancierd 
 middels een adviesbijdrage per aangevraagd advies.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft een zetel in het algemeen bestuur.
Eigen vermogen Ultimo 2016: € 165.742
Vreemd vermogen Ultimo 2016: €107.080
Resultaat 2016  Nadelig saldo: € 18.022

Naam dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest 
 Fryslân
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats  Franeker
Doel Het op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken 
 van de 8 deelnemende gemeenten op de terreinen van de 
 sociale zekerheid en de gesubsidieerde arbeid.
Activiteiten Uitvoering van de Participatiewet, Bbz, IOAW, IOAZ, 
 WMO 2015, Jeugdwet , Wet Inburgering en overige wetten 
 op de terreinen van de sociale zekerheid en de 
 gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de 
 gemeentebesturen al dan niet in medebewind is 
 opgedragen.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft een zetel in het algemeen bestuur.
Financieel belang De dienst SoZaWe Noardwest Fryslân wordt als volgt 
 gefinancierd: 30% naar rato van het inwoneraantal en 70% 
 naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden/Wmo-
 cliënten. 
Eigen Vermogen Ultimo 2016: €  742.916
Vreemd Vermogen Ultimo 2016: € 17.003.579
Resultaat 2016 Nihil

Naam                Sociaal domein Fryslan
Vorm                  Gemeenschappelijke regeling (Centrumregeling)
Centrumgemeente     Gemeente Leeuwarden
Taken                Wettelijke taken op het terrein van jeugdhulp, 
 maatschappelijke ondersteuning en participatie en 
 de functies voor deze taken zien op beleidsvoorbereiding, 
 de inkoop, het contractmanagement en -beheer en de 
 uitvoering en het financieel-administratief verwerken 
 alsmede het cliëntenbeheer.
Financieel belang      De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten 
 verdeeld op basis van inwoneraantal van elke gemeente.
 De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld 
 onder gemeenten op basis van het percentuele aandeel 
 dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen 



73

Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

 cliënten op basis van de Jeugdwet
Bestuurlijk belang     Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over 
 (de uitvoer van) deze regeling in het 
 portefeuillehoudersoverleg.
Eigen vermogen       Ultimo 2016: nvt
Vreemd vermogen     Ultimo 2016: nvt
Resultaat 2016         Nadelig saldo: nvt

Naam Publieke gezondheids- en veiligheidsregio Fryslân
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Leeuwarden
Activiteiten Per 1 januari 2007 zijn de Brandweer Fryslân en 
 GGD/GHOR Fryslân gefuseerd tot de hulpverleningsdienst 
 Fryslân. Daarmee is de verplichte bestuurlijke integratie in 
 het kader van de vorming van de veiligheidsregio’s tussen 
 de regionale brandweer en de geneeskundige 
 hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) 
 gerealiseerd.
Financieel belang Jaarlijkse bijdrage.
Bestuurlijk belang De burgemeester is vanuit zijn functie lid van het 
 algemeen bestuur. De Wethouder zetelt in de 
 bestuurscommissie gezondheid (GGD).
Eigen vermogen Ultimo 2016: €  2.508.735
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 46.480.996
Resultaat 2016  Nadelig saldo: € 166.194

Naam de marrekrite
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Leeuwarden
Doel De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te 
 behartigen op het gebied van een evenwichtige en 
 gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en 
 waterrecreatie, dit met inachtneming van de belangen van 
 natuur en landschap.
Activiteiten Beheer en onderhoud aanlegvoorzieningen.
Financieel belang Jaarlijkse bijdrage.
Bestuurlijk belang Per deelnemende gemeente 1 lid in het Algemeen bestuur.

Eigen vermogen Ultimo 2018: € 2.084.800
Vreemd vermogen Ultimo 2018: €   400.000
Resultaat 2018 Nadelig saldo: € 452.500

Naam Fryske Utfieringstsjinst miljeu en Omjouwing (FUmO)
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Leeuwarden
Doel Het overnemen van een aantal taken op het gebied van 
 vergunning-verlening, toezicht en handhaving die 
 voorheen werden uitgevoerd door overige partijen (rijk, 
 provincie, gemeenten, waterschappen, brandweer).
Activiteiten Brandpreventie en ongevallenondersteuning.
Financieel belang Aandelen en naar rato van afname diensten.
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van de aandelen
Eigen vermogen Ultimo 2016: €   430.704
Vreemd vermogen Ultimo 2016: €  1.709.045
Resultaat 2016 Batig saldo: € 410.903

B.  Privaatrechtelijke partijen 

Naam Bank Nederlandse gemeenten
Vorm Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats Den Haag
Doel De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van 
 overheden.
Activiteiten Verlenen van bancaire diensten.
Financieel belang 31.200 aandelen à € 2,50 nominaal.
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato aandelenbezit.
Eigen vermogen Ultimo 2016: €    4.486 miljoen
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 149.514 miljoen
Resultaat 2016 Nettowinst: € 369 miljoen
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Naam Westergo C.v.
Vorm Commanditaire vennootschap (7 vennoten)
Vestigingsplaats Harlingen
Doel Het voor gemeenschappelijke rekening tot ontwikkeling 
 brengen en uitbreiden van een industrie- en 
 zeehavencomplex, onder meer door het verwerven van 
 daartoe bestemde gronden en het aanleggen en 
 verbeteren van de infrastructurele voorzieningen, het 
 uitgeven van gronden, voorts het initiëren en intensiveren 
 van de samenwerking met gemeenten en bedrijven in de 
 zogenaamde Westergo zone. 
Activiteiten Zorgen voor de voltooiing in 2012 van de ontwikkeling en 
 uitgifte van het nieuwe industrie- en zeehavencomplex.
Financieel belang 10%
Bestuurlijk belang commanditair vennoot
Eigen vermogen Ultimo 2016: €   796.000
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 6.285.000
Resultaat 2016 Voordelig saldo: € 13.059

Naam Afvalsturing Fryslân / Fryslân miljeu (Omrin)
Vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Heerenveen
Doel Het verwijderen en voorkomen van het Friese afval in alle 
 Friese gemeenten conform de voorgeschreven 
 milieudoelstellingen en dat tegen zo laag mogelijke kosten.
Activiteiten Afvoeren en verwerken van afval.
Financieel belang Aandelen.
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van de aandelen.
 Afvalsturing Fryslân
Eigen vermogen Ultimo 2016: €  44.721.000
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 180.871.000
Resultaat 2016 Voordelig saldo: € 1.330.000
 NV Fryslân Miljeu
Eigen vermogen Ultimo 2016: €  7.412.000
Vreemd vermogen Ultimo 2016: € 16.871.000
Resultaat 2016 Voordelig saldo: € 1.116.000

diverse deelnemingen in verband met verkoop Essent Nv.
In 2009 is besloten de aandelen van het productie- en leveringsbedrijf van Essent 
te verkopen aan energiebedrijf RWE. Netwerkbedrijf Enexis is hierbij eigendom 
gebleven van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is een aantal Special Purpose 
Vehicles (SPV’s) opgericht om de verkoop van Essent en Attero financieel verder af 
te wikkelen. Uit de verkoop van Essent aan RWE en Attero aan Waterland vloeien 
de onderstaande verbonden partijen voort.

Naam Publiek Belang Elektriciteitsproductie Bv
Vorm Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats  Den Bosch
Doel  Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. is 100% 
 aandeelhouder van Energy Resources Holding BV, een 
 voortzetting van Essent Business Development B.V. 
 Welke een 50% belang heeft in N.V. Elektriciteit 
 Productiemaatschappij Zuid Nederland(EPZ). Zodra de 
 juridische obstakels voor de vervreemding van het 50% 
 belang in EPZ voor de huidige publieke aandeelhouders 
 zijn weggenomen, wordt in principe dit belang en daarmee 

 deze onderneming overgedragen aan RWE. Hierover zijn 
 tijdens de verkoop van Essent aan RWE afspraken gemaakt 
 tussen de toenmalige Essent aandeelhouders en RWE. EPZ 
 houdt zich bezig met de winning van energie uit een 
 kerncentrale (Borsele), een kolen- en biomassacentrale en 
 een windpark.
Bestuurlijk Belang Aandeelhouder
Financieel belang Dividend
Eigen vermogen Ultimo 2018 € 1,6 miljoen
Vreemd vermogen Ultimo 2018 € 0
Resultaat 2018 Raming € 20.000 nadelig
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Naam vordering op Enexis Bv
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Vestigingsplaats  Den Bosch
Doel  Financiering verzelfstandiging Enexis Holding NV in 
 verband met de splitsing en verkoop van Essent NV door 
 middel van een verstrekte lening aan Enexis Holding NV 
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Financieel belang Dividend
Eigen vermogen Ultimo 2018 € 27.000
Vreemd vermogen Ultimo 2018 € 356,2 miljoen
Resultaat 2018 Raming € 7.500 nadelig

Naam CSv Amsterdam Bv (Claim Staat vennootschap Bv)
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Vestigingsplaats  Den Bosch
Doel Samenwerking inzake procedure tegen de staat in verband 
 met de nadelige (financiële) gevolgen van de splitsingswet 
 voor de (voormalige) aandeelhouders van Essent NV.
Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Financieel belang Dividend
Eigen vermogen Ultimo 2018 € 600.000
Vreemd vermogen Ultimo 2018 € 0
Resultaat 2018 Raming € 200.000 nadelig

Naam CBL vennootschap Bv
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Vestigingsplaats  Den Bosch
Doel  Beheer CBL fonds(bankrekening)
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Financieel belang Dividend
Eigen vermogen Ultimo 2018 $ 70.000
Vreemd vermogen Ultimo 2018 $ 0
Resultaat 2018 Raming $ 50.000 nadelig

Naam verkoop vennootschap Bv
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Vestigingsplaats  Den Bosch
Doel  Beheer Garantiefonds(bankrekening)
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Financieel belang Dividend
Eigen vermogen Ultimo 2018 € 60.000
Vreemd vermogen Ultimo 2018 € 0
Resultaat 2018 Raming € 40.000 nadelig

g. gRONdBELEId

visie op het grondbeleid

Algemeen
Grondbeleid is beleid dat voor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied 
van ruimtelijke ordening, streeft naar het creëren van ruimte voor verschillende 
functies zoals wonen, infrastructuur, welzijn, zorg, bedrijventerreinen, 
detailhandel, natuur en recreatie door het ondersteunen of oppakken van concrete 
ontwikkelinitiatieven. 

Het gemeentelijk grondbeleid is één van de belangrijkste instrumenten om 
bestuurlijke doelen op het gebied van ruimtelijke beleidsopgaven te realiseren. 
De financiële impact van grondbeleid is groot. De resultaten op grondexploitaties 
en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de 
gemeente. 
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doel grondbeleid
Bij de vaststelling van de nota grondbeleid in 2015 zijn de volgende doelstellingen 
geformuleerd:
• Het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik;
• het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare 

maatschappelijke gevolgen met
• Een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten;
• Het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare 

ruimte.
• Focus 2018

verwerven vastgoed
Grootschalige grondverwervingen worden op dit moment niet voorzien. In 
strategische aankopen zal de gemeenteraad tijdig worden meegenomen. De 
gemeente Harlingen is betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de N31 
en partner in de alliantie. Vanuit het project komen na oplevering van het werk 
gronden vrij. De overblijvende grond rond de N31 zal (deels) aan de gemeente 
overgedragen worden. 

gronduitgifte
Het uitbreidingsplan Ludinga is de enige lopende exploitatie op dit moment. 
Verkoop geschiedt via de projectontwikkelaar. Daarnaast is op bedrijventerrein 
Oostpoort nog een aantal bouwrijpe bedrijfskavels beschikbaar. 
Voor wat betreft de grondposities die de afgelopen jaren zijn aangekocht zal de 
focus het komende jaar liggen op het maken van plannen voor een passende 
invulling van deze locaties, waarbij de Willemshaven , de gebiedsontwikkeling 
rondom de N31, maar ook de Westerzeedijk prioriteit hebben.

Afstoten vastgoed
In het coalitieprogramma is het afstoten van overtollig vastgoed één van de 
actiepunten. Voor leegstaande en leegkomende gemeentelijke gebouwen wordt 
gezocht naar de beste herbestemmingsvorm en/of worden panden verkocht. Dat 
is voor het meeste overtollig vastgoed inmiddels gelukt. Verwachting is dat we in 
2018 alle overtollige grond en gebouwen hebben afgestoten.

Uitvoering grondbeleid
Sinds een aantal jaar is er veel aandacht zijn voor inbreiding en herbestemming. 
Dat zal de komende jaren niet veranderen is de verwachting. Dat zorgt ervoor 
dat indien deze locaties niet in eigendom zijn van de gemeente, in de praktijk 
een meer passieve/faciliterende rol wordt gespeeld. In de nota grondbeleid is 
vastgelegd op welke wijze kostenverhaal plaatsvindt. Voor wat betreft een aantal 
ontwikkellocaties heeft de gemeente Harlingen in de afgelopen jaren diverse 
grondposities verworven. Dit zijn over het algemeen ook herbestemmings- en/
of inbreidingslocaties. Ingeval de gemeente eigenaar is van de grond, bestaat de 
mogelijkheid (en ligt het soms ook meer voor de hand) om de exploitatie in eigen 
hand te nemen. Hier zal de rol van de gemeente meer actief zijn. De ontwikkeling 
van het Willemshavengebied en het Westerzeedijkgebied zijn daar goede 
voorbeelden van. 

Risico’s in de grondexploitatie
Als algemene risico’s in de grondexploitaties kunnen worden genoemd:
• Conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken 

en renteverliezen kunnen ontstaan.
• Verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip 

van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de 
bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag.

• Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van 
aankoopprijzen.

• Milieurisico’s.
• Planschadeclaims.
• Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van 

particuliere exploitaties.
• Hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de 

exploitatie-berekeningen.
• Archeologie.
• Politieke besluitvorming.
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Capaciteit
Niet in exploitatie genomen gronden
Harlingen heeft diverse percelen grond in voorraad met het oog op het 
ontwikkelen van toekomstige bestemmingsplannen, te weten:

Oppervlakte Boekwaarde
1 jan 2017

Boekwaarde 
31 dec 2017

Het terrein Westerzeedijk 83.170 415.850 415.850
Het Spaansenterrein 67.466 0 0
Het Maditerrein 8.876 44.380 44.380
Overig (diversen, verspreid in 
gemeente)

97.507 102.866 102.866

Totaal 257.019 563.096 563.096

Toelichting:

Het terrein Westerzeedijk
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, mede veroorzaakt door de 
aanwezige reserveringszone, zijn de gronden aan de Westerzeedijk afgewaardeerd 
naar agrarische waarde (€ 5 per m²). 

Het Spaansenterrein
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van dit terrein is het in 2011 
afgewaardeerd naar nihil.

Het Maditerrein
Vanwege de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden is dit terrein afgewaardeerd 
naar agrarische waarde (€ 5 per m²). 

Overig
Het betreffen hier diverse percelen, verspreid over de gemeente, met een totale 
oppervlakte van 9,7 hectare. Ze hebben nog een boekwaarde van € 102.866 (€ 
1,06 per m²).
Deze grond is gedeeltelijk verpacht (opbrengst € 2.930).

Erfpachtgronden
De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden bedraagt ingaande 2018  
€ 145.000.
Het betreft hier gronden uit oude grondexploitaties voor woningbouw (€ 37.000) 
en voor bedrijfsterreinen (€ 108.000), die niet zijn verkocht, maar in erfpacht zijn 
uitgegeven. 
De jaarlijkse rentekosten van deze erfpachtgronden zijn geraamd op € 1.000.
De jaarlijkse opbrengst erfpachtcanon is geraamd op € 51.000. Dit is inclusief de 
erfpachtopbrengsten van gronden die geen boekwaarde hebben (€ 41.000).

grondexploitaties, onderhanden werken
Er zijn momenteel geen gemeentelijke grondexploitaties. Er lopen nog twee 
particuliere grondexploitaties, nl. het realiseren van de nieuwbouwwijk Ludinga 
en de uitbreiding van de industriehaven door de ontwikkelingsmaatschappij 
Westergo.

Ludinga
In 2004 is gestart met de ontwikkeling van dit uitleggebied voor woningbouw ten 
zuidoosten van Harlingen. Dit wordt gedaan door de projectontwikkelaar Ludinga 
Vastgoed BV.
De binnen dit uitleggebied in eigendom van de gemeente Harlingen zijnde gronden 
zijn per 1 januari 2002 voor € 4,2 miljoen verkocht aan Ludinga Vastgoed BV. 
Levering en betaling vinden plaats op het moment van levering door Ludinga 
Vastgoed BV van gronden in bouwrijpe staat aan de nieuwe bewoners.
Voor het nog niet door Ludinga Vastgoed BV voldane gedeelte van deze koopsom 
ontvangt de gemeente een rentevergoeding vanaf 1 januari 2002.
In de eerste bestuursrapportage 2012 is besloten de rentelasten van de 
boekwaarde van dit complex niet langer bij te boeken, maar ten laste van 
de exploitatie te brengen. Hiermee is een belangrijk risico binnen deze 
grondexploitatie weggenomen.

Totaal is sinds 2005 113.335 m² geleverd aan eindgebruikers. Dit is 47,6% van de 
totale hoeveelheid aan Ludinga Vastgoed te leveren grond die geraamd is op ca. 24 
hectare.
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Financiële overzicht Ludinga:
Geraamde boekwaarde op 1 januari 2018:  3.059.835
Lasten 2018: 
Baten 2018:  65.000
Geraamde boekwaarde op 31 december 2018: 2.994.835

Industriehaven
De ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van de tweede industriehaven in Harlingen. Thans bestaan de 
activiteiten met name uit de verkoop van de resterende industrieterreinen. Sinds 
2015 zijn de gemeente Harlingen en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. ieder voor 50% 
deelnemer in de ontwikkelingsmaatschappij.
De gemeente Harlingen heeft voor het benodigde vreemd vermogen een 
garantie afgeven van € 8 mln. BNG Gebiedsontwikkeling B.V. heeft daarop een 
contragarantie van € 4 miljoen aan de gemeente verstrekt. In 2017 is de garantie 
van de gemeente verlaagd naar 6 miljoen euro en de contragarantie van BNG 
Gebiedsontwikkeling B.V. naar € 3 miljoen.
Als zekerheid is een hypotheekrecht gevestigd op de resterende gronden van de 
ontwikkelingsmaatschappij. Er resteert nog ongeveer 15 hectare.

grondexploitatie, reserves en voorzieningen
Voor grondexploitaties, waarvoor op basis van een geactualiseerde 
exploitatieopzet een verlies wordt geprognosticeerd, wordt een voorziening 
aangehouden. Uitgangspunt hierbij is een behoedzame raming van de 
opbrengsten.
Op dit moment zijn er geen voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties.

ISv3
Nauw verbonden met de grondexploitatie is de reserve ISV3 (stedelijke 
vernieuwing). In het Meerjaren Ontwikkelings Programma 2010-2014 (met 
uitloop tot eind 2017) ISV3 is subsidie beschikbaar gesteld voor de verdere 
herstructurering/herinrichting van Plan Zuid en voor de bodemsanering 
Perseverantia. Inclusief de gemeentelijke cofinanciering is bijna € 4 miljoen
beschikbaar. Hiervan is inmiddels € 450.000 gereserveerd voor de aankoop terrein 
en sloop opstallen Hofma. Deze aankoop heeft inmiddels plaatsgevonden, en de 
bedrijfsverplaatsing heeft plaatsgevonden.

Omdat een aantal projecten vertraging heeft opgelopen is de  
provincie Fryslân verzocht om het ISV3 programma op onderdelen te wijzigen en 
toestemming te krijgen om middelen elders in te zetten. Een gewijzigd programma 
heeft de raad in februari 2016 goedgekeurd. De provincie heeft hierna een 
gewijzigde beschikking afgegeven. De wijzigingen zijn goedgekeurd en de termijn is 
opgeschort tot eind 2019. Dit levert ruimte op in de uitvoeringstermijnen.

Perseverantia
De bodemsanering van dit terrein is opgenomen in de aanbesteding van de N31 en 
komt gereed binnen de ISV3-periode.

Plan zuid
Een aanzienlijk deel van de gereserveerde ISV-middelen was bestemd voor Plan 
Zuid. Het project Plan Zuid heeft vertraging opgelopen door herprioritering van de 
plaatselijke corporatie door opgelegde externe (financiële) wet- en regelgeving.
Daarnaast heeft de ontstane roering onder bewoners van de wijk geleid tot 
vertraging.
Omdat de herontwikkeling Plan Zuid de afgelopen jaren nagenoeg stil heeft 
gestaan is er door de gemeente Harlingen bij de provincie Fryslân verzocht om 
denog beschikbare ISV middelen ook elders in te zetten. Hiervoor is eind 2015 een 
aanvulling/wijziging op het bestaande ISV programma geschreven. De belangrijkste 
wijzigingen daarin zijn het toevoegen van twee extra prioritaire gebieden, te weten 
De Steenhouwersstraat (aanpalend aan ontwikkelingen op het Dukdalf terrein) en 
het voormalig AZC-terrein.

vml. AzC-terrein
Door middel van een uitvoerig proces van participatie en inspraak is er een plan 
ontwikkeld voor de invulling van het voormalig azc-terrein. Er is een plan voor 110 
woningen in de sociale huursector. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld en 
dit is in procedure. Verwacht wordt dat in 2017 gestart kan worden met de bouw.

dukdalf/Steenhouwerstraat
In de tweede helft van 2016 zijn de panden aan de Steenhouwersstraat 
aangekocht. Het bestemmingsplan/uitwerkingsplan voor het gehele dukdalfterrein 
is in 2017 in procedure gegaan. 
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gebouw C
Ook onderdeel van het ISV3-programma is de herontwikkeling van het voormalig 
RSG schoolgebouw gebouw C. Dit gebouw moet worden getransformeerd naar 
een brede dagbestedingsvoorziening en activiteitencentrum voor stad en wijk. 
Hiervoor zijn kwartiermakers aangesteld en is een plan gemaakt om het pand de 
komende jaren te verbouwen en geschikt te maken voor zijn functie.

Spaansen
Via het (tussen-)vonnis van de rechtbank van 1 juli 2015 is vast komen te staan 
dat er voor wat betreft de aankoop door de gemeente van het voormalige 
bedrijfsterrein van Spaansen aan de Kanaalweg te Harlingen, sprake is van een 
ongeoorloofde steunmaatregel van 2,25 miljoen. Spaansen heeft tegen het 
rechtbankvonnis hoger beroep aangetekend. Na vonnis door het gerechtshof 
zal blijken of het rechtbankvonnis in stand wordt gelaten. Vonnis wordt niet 
eerder verwacht dan in of na het 4e kwartaal van 2018. Dit betekent dat het 
gemeentebestuur de hb-procedure moet afwachten. Dat betekent ook dat er tot 
die tijd geen plannen voor het terrein kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd.

h.  INTERBESTUURLIjK TOEzIChT (IBT) 

Inleiding 
De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) is vanaf 1 oktober 2012 van kracht. 
Hiermee is het interbestuurlijk toezicht ingrijpend veranderd. Uitgangspunt van de 
wet is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zij taken goed uitoefent. 
En dat de horizontale verantwoording – van gemeentebestuur aan gemeenteraad 
en gedeputeerde staten aan Provinciale staten – op orde is. Daardoor kan het 
toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd. 
Verder geldt het uitgangspunt ‘eenmalige vraag, meervoudig gebruik’: gemeenten 
en provincies hoeven voortaan hun verantwoordingsinformatie dus maar één keer 
aan te leveren. Het generieke interbestuurlijke toezichtinstrumentarium richt zich 
op: 
a. De naleving van regelgeving in medebewind en 
b. De uitvoering van autonome taken 

Het nieuw interbestuurlijk toezicht wordt gekenmerkt door: 
Nabijheid: toezicht in beginsel alleen door naast hoger gelegen bestuurslaag. 
Enkelvoudigheid: slechts één bestuurslaag houdt toezicht. 
Samenwerking: in situaties waarin toch sprake is van meer dan één toezichthouder, 
moet er samenwerking zijn tussen die toezichthouders. 
Selectiviteit en terughoudendheid: de lasten van interbestuurlijk toezicht 
worden verminderd door het toezicht selectief uit te oefenen door middel van 
risicoanalyses. Voorop staat het vertrouwensbeginsel, waardoor het toezicht 
terughoudend kan worden toegepast. 
Proportionaliteit: de toezichthouder zet het lichtst mogelijke instrument in bij 
toepassing van toezicht, ook als het gaat om informatieverzameling. Vooraf 
wordt duidelijk onder welke omstandigheden en welke voorwaarden het 
toezichthoudende bestuursorgaan van zijn bevoegdheden gebruik maakt. 

Interbestuurlijk toezichtterreinen 
Op de IBT terreinen geeft de provincie in termen van goed, matig of onvoldoende 
aan hoe de uitvoering van taken verloopt. Deze taken zijn: archief- en 
informatiebeheer, monumenten en archeologie, omgevingsrecht/Wabo, 
ruimtelijke ordening en water/riolering. 
Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, informeren wij de raad 
over de actuele stand van zaken. 
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In maart 2017 is het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht over 2015 ontvangen. 
Onderstaand een overzicht van de beoordelingen over 2014 en 2015:

Toezichtsdomein definitieve 
beoordeling 2014

definitieve 
beoordeling 2015

Archief- en informatiebeheer Matig Matig
Monumentenzorg en 
archeologie

Goed Goed

Omgevingsrecht/Wabo
Matig tot 

onvoldoende
Matig

Ruimtelijke Ordening Matig Goed
Water/riolering Goed Goed

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op een tweetal onderdelen de scores zijn 
verbeterd (de overige waren al als goed beoordeeld). De twee nog matig scorende 
onderdelen hebben de volle aandacht.

Ter vergelijking met de andere Friese gemeenten is onderstaand totaalbeeld over 
2015 opgenomen:
Toezichtsdomein goed matig Onvoldoende harlingen
Archief- en informatiebeheer 0 21 4 Matig
Monumentenzorg en 
archeologie

20 2 2 Goed

Omgevingsrecht/Wabo 12 7 6 Matig
Ruimtelijke ordening 15 3 6 Goed
Water/riolering 23 1 Goed

In de jaarrekening 2016 is uitgebreid beschreven welke acties we ondernemen op 
basis van de beoordeling van de provincie over 2015. 
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Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Lasten
1. Bestuur en ondersteuning
Opleiding en congressen gemeenteraad 12.250
Verkiezingsdebatten 1.000
Strategisch opleidingsplan 68.000 68.000
4. Economie
Bijdrage Waddenzeegemeenten (extra) 6.402
RetailDeal 25.000
Verduurzamen MKB 30.000
Opstellen beleidsnotitie Recreatie, toerisme en watersport 20.000
6. Sport, cultuur en recreatie
Organisatiekosten Tall Ships Races 2018 125.000
Culturele Hoofdstad 2018 (Leeuwarden) 25.000
Subsidie Comité Visserijdagen (extra) 23.804
7. Sociaal domein
Wijk-coaching 10.000 10.000 10.000
Re-integratie pilot 150.000
9. volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Vernieuwen Woonvisie 20.000
Totaal lasten 492.652 101.804 10.000 0

Baten
1. Bestuur en ondersteuning
Bijdrage van de alg. investeringsreserve 323.000 78.000 10.000
Bijdrage van de reserve sociaal domein 150.000
Totaal baten 473.000 78.000 10.000 0

Saldo 19.652 23.804 0 0

OvERzIChT INCIdENTELE BATEN EN LASTEN
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Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

RECAPITULATIESTAAT

programma Lasten
2018

Baten
2018

Resultaat
2018

Resultaat
2019

Resultaat 
2020

Resultaat
2021

Bestuur en ondersteuning 9.844.465 37.360.361 -27.515.896 -27.114.010 -26.904.277 -26.858.726

Veiligheid 1.409.778 68.700  1.341.078 1.350.199 1.359.465  1.370.446

Verkeer, vervoer en waterstaat 9.342.719 5.518.795  3.823.924 3.753.262 3.588.844  3.609.117

Economie 586.089  154.400   431.689   425.236   419.519   419.518

Onderwijs 2.311.761  152.145  2.159.616 2.170.616 2.180.616  2.180.616

Sport, cultuur en recreatie 4.536.942  818.811  3.718.131 3.501.215  3.538.345  3.452.333

Sociaal domein 23.319.268 8.019.388 15.299.880 15.147.412 15.048.363 15.048.833

Volksgezondheid en milieu 3.689.278 3.472.485   216.793 241.370   244.510   253.333

Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing

 705.035  180.250  524.785 524.700   524.615   524.530

Totaal generaal 55.745.335 55.745.335   0     0    0      0
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INvESTERINgSPROgRAmmA

Programma / taakveld Investerings-
bedrag

Kapitaallasten
2018 2019 2020 2021

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

1.010 Bestuur 15.750 1.811 1.788 1.765 1.742

1.040 Overhead 24.890 4.977 4.908 4.839 4.770

Programma 3 verkeer en vervoer

3.210 Verkeer en vervoer 617.200 21.377 32.465 38.637 39.947

3.230 Recreatieve havens 227.250 8.712 8.599 9.622 25.796

3.240 Economische havens en waterwegen 108.800 590 6.410 6.558 9.735

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

6.520 Sportaccommodaties 310.500 9.145 24.588 24.728 28.583

6.570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 263.000 1.116 20.784 27.367 29.637

Programma 8 volksgezondheid en milieu

8.710 Volksgezondheid 15.000 115 3.225 3.180 3.135

8.720 Riolen en straatkolken 2.154.859 12.904 57.734 67.809 67.272

8.750 Begraafplaatsen en crematoria 10.000 75 1.400

Totaal generaal 3.747.249 60.747 160.501 184.580 212.017
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Programmabegroting 2018
gemeente Harlingen

OvERzIChT vAN NIET IN dE BEgROTINg OPgENOmEN LASTEN 
(zgn. restlijst nieuwe wensen)

Omschrijving Investering 
(afschrijven)

Eenmalig 
(reserve)

2018 2019 2020 2021

Tunnel fietspad Wijnaldum-Midlum 900.000 49.500 48.960 48.420 47.880

Truckstop / rustplaats vrachtwagens en toeristenbussen 27.500 2.705 4.745 4.720 4.695

Fietsverbinding Bynia State en Plan Zuid 250.000 1.875 13.750 13.600 13.450

Formatie verkeerskundige 75.000 75.000 75.000 75.000

Vervangen natuurgrasveld FC Harlingen door kunstgras 400.000 3.000 16.655 16.655 16.655

Parkeren bij voetbalclubs Zeerobben en FC Harlingen 50.000 375 4.085 4.035 3.985

Uitbreiding Waddenhal met extra zaaldeel t.b.v. turnen 900.000 6.750 31.500 31.230 30.960

Vervangen rubbergranulaat 320.000 22.400 34.805 34.805 34.805

Vrijliggende fietsvoorzieningen Kanaalweg Oost 1.300.000 9.750 71.500 70.720 69.940

Vrijliggende fietsvoorzieningen Ludingaweg 1.200.000 9.000 66.000 65.280 64.560

Opstellen visie gemeentelijke gebouwen 22.500

Dagopvang ouderen 38.250 44.375 44.375 44.375

Project Mienmaatsje 40.000 40.000 40.000 40.000

Stadsbouwmeester 35.000 35.000 35.000

Burgerbegroting (speeltoestel strand) 25.000

Totaal generaal 5.347.500 47.500 293.605 486.375 483.840 446.305
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Harlingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017;

Gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

   Besluit:

1. De programmabegroting 2018 vast te stellen;
2. De kredieten uit het investeringsprogramma ad. € 3.747.249 vast te stellen;
3. In te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2021;
4. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Harlingen in zijn openbare 
vergadering van 31 oktober 2017.

De raadsgriffier      De voorzitter,



  

Amendement namens de VVD over programmabegroting, programma 4, RV 31 oktober 2017 

 
 

Amendement 
 
Amendement conform art. 33 van het RvO van de raad van de gemeente Harlingen. 
 

 
Betreft: Raadsvoorstel nummer 7  van de vergadering van 31 oktober 2017. 
 
Onderwerp: Programmabegroting 2018, programma 4 “economie”.  
 

 
De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op dinsdag 31 oktober 2017, 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- De programmabegroting 2018. 
 
Constaterende dat: 
- Er een substantiële structurele financiële bijdrage van € 68.000,- wordt gevraagd voor  
  promotie cruisevaart; 
- Er al sprake is van een structurele bijdrage van € 35.000,- voor promotie cruisevaart; 
- De personeelskosten niet direct zichtbaar zijn in de programmabegroting, maar deze  
  structureel € 70.000 bedragen; 
- De totale bijdrage aan promotie cruisevaart € 170.000 structureel bedraagt. 
 
Overwegende dat: 
- Deze totale bijdrage voor de promotie cruisevaart buitenproportioneel is; 
- Deze bijdrage niet verhouding staat tot de geraamde opbrengsten. 
 
Is van mening dat: 
- De reeds in de begroting opgenomen bedragen ad € 95.000,- toereikend zijn voor de  
  promotie van de cruisevaart. 
 
Besluit de tekst van de onderhavige begroting als volgt te wijzigen: 
De opgenomen structurele verhoging ten behoeve van Promotie Cruise Port Harlingen 

ad € 68.000,-  uit de meerjarenraming van 2020 en 2021 te verwijderen.  
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van de VVD  
 
 
G.J. de Vries 
 
 
 



  

Amendement namens de VVD over programmabegroting, programma 4, RV 31 oktober 2017 

 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU 

Voor          

Tegen          

 

 
Dit amendement is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 

 

 



 

Amendement namens OPA over Programmabegroting 2018-Harlinger Bos Raadsvergadering 31 oktober 2017 

 

Amendement 
 
Amendement conform art. 33 van het RvO van de raad van de gemeente Harlingen. 
 

 
Betreft:  Raadsvoorstel nummer 7 van de vergadering van 31 oktober 2017 
 
Onderwerp: Programmabegroting 2018 - Harlinger Bos 
 

 
De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op 31 oktober 2017. 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- Het verwerpen van het raadsvoorstel “Samenvoegen initiatiefvoorstellen Harlinger Bos  
     en de Beleeftuin” in de raadsvergadering van 27 september 2017. 
 
Constaterende dat: 
- Door het verwerpen van het raadsvoorstel de benodigde opwaardering van het Harlinger  
      Bos nu niet doorgaat. 
 
Overwegende dat: 
-  Het Harlinger Bos hoognodig moet worden opgewaardeerd om te zorgen voor een betere 
 kwaliteit groen en vergroting van de recreatieve functie. 
 
Is van mening dat: 
-  Het Harlinger Bos opgewaardeerd moet worden zoals voorgesteld in het raadsvoorstel 
 van 27 september 2017; 
-  Het wenselijk is dat de recreatieve functie van het Harlinger Bos vergroot wordt; 
-  De plaatsing van vruchtbomen goed is voor de betrokkenheid van inwoners bij de natuur; 
-  De kwaliteit van het groen verbeterd moet worden. 
 
Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
Als extra beslispunt toe te voegen: 
Voor het opwaarderen van het Harlinger Bos ad. € 88.985: 

a) een krediet beschikbaar te stellen van € 54.500,= te dekken: € 10.000 uit de 
Algemene investeringsreserve en Reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga 
 € 44.500; 

b) de bestaande kredieten Beheerplan baggeren  € 30.000 en GRP (Stedelijke 
wateropgave) € 4.485 hiervoor te besteden; 

c) een krediet van € 12.000,= beschikbaar te stellen voor het jaarlijks onderhoud van 
het Harlinger Bos op te nemen in de begroting vanaf 2019; 

d) te onderzoeken of het mogelijk is binnen het bestaande budget, enkele bomen of 
struiken te vervangen voor vruchtbomen; 

e)  te onderzoeken of het mogelijk is om binnen het bestaande budget het gebied tegenover
      het Harlinger Bos aan de Pollendam op dezelfde wijze kan worden ingericht. Mocht blijken 
    dat dit budget te weinig is dat het college dan terugkomt bij de raad met een begrotingswijziging.



 

Amendement namens OPA over Programmabegroting 2018-Harlinger Bos Raadsvergadering 31 oktober 2017 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 

 
Namens de fractie van OuderenPolitiekActief 
 
 
Johan Erents 
 
 
 
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU 

Voor          

Tegen          

 

 
Dit amendement is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 

 

 



 

Amendement namens PvdA, OPA, HB, CDA, VVD, WPH,  CU en GL- Programmabegroting 2018 -  bijdrage Willem 
Barentsz - Raadsvergadering 31 oktober 2017 

.  
 

 
 
         Amendement 

Amendement conform art. 33 van het RvO van de raad van de gemeente Harlingen. 
 

 
Betreft:            Raadsvoorstel nr. 7 Programmabegroting 2018 van de vergadering van 
                          dinsdag 31 oktober 2017 
 
Onderwerp: Subsidieverzoek Stichting expeditieschip Willem Barentsz. 
 

 
De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op dinsdag 31 oktober 2017, 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- Het subsidieverzoek van de Stichting expeditieschip Willem Barentsz. 
 
Gehoord hebbende:  
- De inspraak van de heer Meijeraan, namens de Stichting expeditieschip Willem Barentsz,  
  tijdens de Raadscommissie van woensdag 18 oktober jl. 
 
Constaterende dat: 
- Er een subsidieverzoek is ingediend dat buiten de gemeentelijke subsidieverordening valt; 
- De Stichting expeditieschip Willem Barentsz op korte termijn duidelijkheid moet hebben  
  om verder te kunnen met de afbouw van het expeditieschip. 
 
Van oordeel dat:  
- De bouw van de Willem Barentsz veel bezoekers uit binnen- en buitenland naar Harlingen  
  trekt; 
- Als het schip afgebouwd is, het ook een toeristische trekker voor de stad zal zijn. 
 
Is van mening dat: 
- Het subsidieverzoek eigenlijk ingewilligd zou moeten worden; 
- Indien dit dus niet volgens de huidige subsidieverordening kan, de middelen aan de  
   Algemene Investeringsreserve onttrokken moeten worden. 
 
Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt aan te vullen: 
Toe te voegen als extra beslispunt: 
De gevraagde bijdrage van €50.000 toe te kennen aan Stichting expeditieschip Willem 
Barentsz en op te nemen in de Programmabegroting 2018, ten laste van Algemene 
Investeringsreserve. 
 

 
 



 

Amendement namens PvdA, OPA, HB, CDA, VVD, WPH,  CU en GL- Programmabegroting 2018 -  bijdrage Willem 
Barentsz - Raadsvergadering 31 oktober 2017 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties van PvdA, OPA, HB, CDA, VVD, WPH, CU en GL 
 
 
E.R. Helvrich   J.B.H. Erents   J. Saakstra 
 
 
H. Sijtsma   G.J.de Vries   W.J. Wildeboer 
 
 
M.A.M. Liefting  W. Kroon 
 
 
 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU 

Voor          

Tegen          

 

 
Dit amendement is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 
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De raad van de gemeente Harlingen 
 
 
Motie 
Conform artikel 34 van het Reglement van Orde van de Gemeente Harlingen ingediend door de 
fracties PvdA en Harlinger Belang op 31 oktober 2017. 

 
 
Betreft  : Raadsvoorstel nummer 7 van de raadsvergadering 31 oktober 2017 

 

Onderwerp  : Programmabegroting 2018 

 

Samenvatting  : Motie met als doel, het college te verzoeken, maatregelen te nemen om de 

verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost te verbeteren 

 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op dinsdag 31 oktober 2017: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
 
- De Programmabegroting 2018; 
- De beraadslagingen tijdens de raadscommissie van woensdag 18 oktober 2017; 
 
 
Constaterende dat: 
 
- De Kanaalweg Oost het gemotoriseerd verkeer uitnodigt, om sneller dan de maximum snelheid te 

gaan rijden; 
- De Kanaalweg Oost eveneens door voetgangers en fietsers wordt gebruikt en aan de weg de 

accommodatie van de scouting is gehuisvest; 
- Het voorstel, om vrij liggende fietsvoorzieningen op de Kanaalweg Oost te realiseren, niet in de 

programmabegroting 2018 is opgenomen; 
- Tijdens de recente wijkschouw aan de Koningsbuurt er door bewoners aandacht is gevraagd voor 

de verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost; 
 

 
Is van mening dat: 
 
- Het gelet op het investeringsbedrag ad € 1.300.000 op dit moment niet verantwoord is om vrij 

liggende fietsvoorzieningen op de Kanaalweg Oost te realiseren; 
- Wel op korte termijn de verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost dient te worden verbeterd; 
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Verzoekt het college: 
 
Binnen de bestaande budgetten voor wegenonderhoud gelden beschikbaar te stellen, om op korte 
termijn maatregelen te treffen, om de verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost te verbeteren, 
bijvoorbeeld in de vorm van het aanbrengen van duidelijke belijning en/of maatregelen die de weg 
fysiek of optisch versmallen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
 
 
E. Helvrich      J. Saakstra 
PvdA       Harlinger Belang   
       
 
 
 
 
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU totaal 

Voor           

Tegen           

 
 
Deze motie is: 
 

Aangenomen  

Verworpen  

Overgenomen  

Ingetrokken  

       …….. 
       Griffier – J.T. Jansen 
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