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AANBIEDINGSBRIEF

Beste leden van de Raad,

Wij bieden u hierbij aan de programmabegroting 2019. In deze begroting staan 
onze plannen voor 2019. Bij het opstellen van de begroting hebben wij weer veel 
aandacht besteed aan de transparantie, de toegankelijkheid en de leesbaarheid 
van de begroting. Wij rekenen er op dat deze begroting u in staat stelt om uw 
kaderstellende en controlerende rol op een adequate manier inhoud te geven.

Begrotingsuitkomst
Wij zijn er opnieuw in geslaagd om u een sluitend financieel meerjarenperspectief 
aan te bieden met een begrotingsoverschot van € 210.000 in 2019, oplopend 
naar € 796.000 in 2022. In de saldi hebben we  rekening gehouden met de 
structurele gevolgen van het nieuwe beleid en de financiële consequenties van het 
bestuursakkoord 2018 – 2022 “Bouwen aan een betere toekomst”. 

Coalitieakkoord
Alle afspraken uit het bestuursakkoord staan in deze begroting. Het college gaat de 
komende jaren aan de slag met de uitvoering van die afspraken. Bij elkaar gaat het 
hier om € 370.000 (2019), oplopend tot € 462.000 in 2021 en 2022.

Nieuw beleid
Van de beschikbare structurele ruimte hebben wij een bedrag oplopend van 
€ 338.000 naar € 410.000 aangewend voor nieuw beleid. Daarnaast doen we voor 
ruim € 1,5 miljoen een beroep op de algemene investeringsreserve en de reserve 
sociaal domein  voor diverse eenmalige activiteiten / projecten en vormen we – 
ten laste van de algemene investeringsreserve – voor een bedrag van € 3,4 miljoen 
aan dekkingsreserves om drie grote infrastructurele projecten te bekostigen. 
Specificaties van de nieuwe beleidsvoornemens staan in het hoofdstuk “Financieel 
perspectief”.

Interbestuurlijk Programma (IBP)
Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben een akkoord gesloten 
om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze 
afspraken vormen de start van het gezamenlijke interbestuurlijke programma. Het 
belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er 
rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve 
aanpak tot stand komt. Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, 
sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn 
bij uitstek opgaven waarbij alle overheden een cruciale rol hebben. Alle overheden 
hebben toegezegd dat zij zich ook financieel zullen inzetten voor de opgaven 
waarbij zij betrokken zijn. De afspraken moeten nog in concrete acties uitgewerkt 
worden zodat op dit ogenblik nog geen zicht is op mogelijke financiële gevolgen 
voor onze gemeente.

Ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein 
Door een forse CAO stijging voor huishoudelijke hulp, een AMvB over reële 
zorgtarieven en het wegvallen van de helft aan eigen bijdrages binnen de WMO, 
dreigt uitzetting van de WMO-lasten.  Op dit moment is onduidelijk in welke mate 
het Rijk dit compenseert. Dit betekent dat bij de opmaak van de begroting de 
hieruit voortvloeiende hogere lasten nog niet zijn verwerkt.
Gezien de geraamde begrotingsruimte in 2019 en de begrote structurele 
begrotingsruimte in de jaren daarna is er ruimte om op deze ontwikkelingen te 
anticiperen. 

Grote opgave
De lijst met nieuw beleid, hetzij voortkomend uit het bestuursakkoord hetzij uit de 
lijst met beleidswensen, is lang en ambitieus. Het markeert de opgave waar zowel 
het college als de rest van de organisatie zich aan verbindt. 
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Belastingen
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 is een amendement aangenomen 
om, vooruitlopende op de besluitvorming over het bestuursakkoord, de 
hondenbelasting per 2019 af te schaffen en de tarieven OZB voor niet-woningen 
voor de jaren 2019 en 2020 te bevriezen. De financiële gevolgen van dit besluit 
zijn in de begroting en meerjarenraming verwerkt. De kosten van inzamelen 
en verwerken van huishoudelijk afval zijn fors gestegen. Deze kostenstijging 
berekenen wij gefaseerd in 3 jaar door in de tarieven afvalstoffenheffing zodat deze 
in 2021 weer volledig kostendekkend is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij 
naar de paragraaf Lokale heffingen.

Nieuwe indicatoren
Met ingang van de begroting 2017 zijn er 39 vanuit het BBV voorgeschreven 
indicatoren opgenomen. Omdat deze indicatoren niet in alle gevallen actueel 
zijn en/of voor de gemeente minder relevant, hebben we op advies van de 
auditcommissie een aantal ‘eigen’ indicatoren toegevoegd. Deze Harlinger 
indicatoren zijn opgenomen omdat ze van toegevoegde waarde zijn voor het 
monitoren van nieuw beleid en/of een bepaalde mate van maatschappelijke 
relevantie hebben. Bij een aantal indicatoren zijn gegevens van voorgaande jaren 
opgenomen en is er een raming voor 2019 vermeld. In die gevallen waar dat niet 
mogelijk is, is  de meest actuele situatie geschetst. In die gevallen gaat het om een 
’nul’ situatie waarvan we in de toekomst het verloop kunnen gaan monitoren. Bij 
iedere volgende begroting (en/of rekening) kijken wij in hoeverre een bepaalde 
indicator nog toegevoegde waarde heeft of dat er andere indicatoren worden 
ingezet.

Wij stellen u voor:
1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2022.
3. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid.

Harlingen, 25 september 2018.

de secretaris   de burgemeester 
S. van den Broek    W.R. Sluiter
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Terug naar deze inhoudsopgave? 
Dat kan op iedere pagina via dit icoon.

PARAGRAFEN

A. Lokale heffingen
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
C. Onderhoud kapitaalgoederen
D. Financiering
E. Bedrijfsvoering
F. Verbonden partijen
G. Grondbeleid
H. Interbestuurlijk toezicht

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht incidentele baten en lasten
Recapitulatiestaat
Investeringsprogramma
Overzicht niet gehonoreerde wensen
Overzicht kosten overhead
Raadsbesluit

BIJLAGE 
Overzicht baten en lasten per taakveld

INHOUD

Aanbiedingsbrief
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. Volkshusvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
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KERNGEGEVENS
Omschrijving 1 januari 2018 1 januari 2019

A. SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners 15.783 15.785¹

waarvan van0 t/m 3 jaar 547 545

van4 t/m 16 jaar 2.391 2.390

van 17 t/m 64 jaar 9.078 9.080

van 65 jaar en ouder 3.767 3.770

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 558 553

Aantal inwoners werkzaam in sociale werk-
voorzieningsschappen

93 84

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 2018 1 januari 2019

Aantal woningen 7.564 7.598²

waarvan in Harlingen 7.057 7.091

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 55.730.000 54.552.000

Opbrengst OZB 3.544.000 3.637.000

Algemene uitkering gemeentefonds 28.191.000 29.519.000

Vaste schuld 18.450.000 34.633.000

Reserves 26.391.000 28.510.000

Voorzieningen 11.426.000 9.661.000

¹ Deze gegevens zijn de basis voor de begroting 2019.
² Per 2015 maken we gebruik van de gegevens uit de BAG.
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FINANCIEEL PERSPECTIEF

Uitgangspunten begroting
Bij de samenstelling van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 
hebben wij onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Algemene uitkering gemeentefonds berekening op basis van de meicirculaire 2018
Salarissen 1 januari 2019
Investeringen 1e jaar ½ jaar rente, 2e jaar volledige 
kapitaallast
Belastingen, tarieven etc. verhoging met geschatte inflatie van 1½ %

Voor een volledige opsomming van uitgangspunten verwijzen wij u naar de, in 
de raadsvergadering van 16 mei 2018 vastgestelde, Kadernota begroting 2019 
en het in die vergadering aangenomen amendement over het afschaffen van de 
hondenbelasting en de bevriezing van de tarieven OZB niet-woningen. Zie ook de 
paragraaf Lokale heffingen.

Uitgangspunten meerjarenraming
Bij de samenstelling van de meerjarenraming is uitgegaan van de begroting 2019. 
De ramingen zijn vervolgens doorgetrokken naar de jaren 2020, 2021 en 2022. De 
becijferingen kunnen voor een deel worden beschouwd als extrapolatie van de 
ramingen van de startbegroting, waarbij rekening is gehouden met:
• stijging van inkomsten, zoals uit belastingopbrengsten;
• ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds;
• lagere rentelasten in verband met vermindering boekwaarde door afschrijving;
• de ramingen zijn gedaan op basis van lopende prijzen, hetgeen betekent 

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

Uitkomst begroting 2019 / meerjarenraming 2020 – 2022
Rekening houdende met bovengenoemde uitgangspunten is de uitkomst van de 
begroting en meerjarenraming als volgt:

Begrotingsjaar 2019 2020 2021 2022

Uitkomst 949.232 1.610.971 1.737.653 1.789.074

Onvoorzien structureel -30.000 -60.000 -90.000 -120.000

Meerjarenperspectief 919.232 1.550.971 1.647.653 1.669.074

Nieuw beleid structureel *) -708.780 -804.995 -837.353 -872.406

Saldo 210.452 745.976 810.300 796.668
*) dit is inclusief het Bestuursakkoord 2018 – 2022 “Bouwen aan een betere 
toekomst”.

De jaarlijks beschikbare onvoorziene structurele uitgaven bedragen € 30.000. 
Aanwending van deze post kan alleen indien voldaan wordt aan al de 3 O’s: 
onvoorzienbaar, onvermijdbaar en 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 de incidentele baten 
en lasten limitatief per programma en meerjarig inzichtelijk worden gemaakt. 
Achterin deze begroting is het verplichte overzicht opgenomen.

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:

 2019 2020 2021 2022

Beleidswensen bestuursakkoord:

Vitaliteit gemeentelijke organisatie 100.000 100.000 100.000 100.000

Bevriezen tarieven OZB niet-woningen 30.000 60.000 60.000 60.000

Afschaffen hondenbelasting 80.000 81.000 82.000 82.000

Verhogen dotatie IHP 17.000 34.000 51.000 51.000

Campus RSG / Julianastraat 1.875 13.750 13.600 13.450

Sporten in de openbare ruimte 900 9.800 9.680 9.560

Culturele evenementen subsidies 25.000 25.000 25.000 25.000

Intensivering schuldhulpverlening 15.000 15.000 15.000 15.000

Zorg innovatiefonds 50.000 50.000 50.000 50.000

Ecologische bermen en oevers (aanleg) 750 6.500 6.425 6.350

Idem, kosten onderhoud 50.000 50.000 50.000 50.000

370.525 445.050 462.705 462.360

Overige beleidswensen:

Archiefbewaarplaats 415 4.490 4.435 4.380

Onderhoud uitbreiding Harlinger bos 4.125 4.125 4.125 4.125

Her-indexering Empatec (groenvoorzie-
ning)

30.000 30.000 30.000 30.000

Uitwerking definitief scenario eilandpar-
keren

715 5.225 5.168 5.111

Verkeerskundige aanpassingen tegen-
gaan onbedoeld gebruik Singelbrug

225 2.450 2.420 2.390

Verkeersveilige Ludingaweg 675 4.935 4.880 4.825

Gekantelde beleidsvoering (burgerpar-
ticipatie)

30.000 30.000 30.000 30.000

Hartveilig Harlingen 7.500 7.500 7.500 7.500

Uitbreiding formatie gedragsweten-
schapper

20.000 20.000 20.000 20.000

Uitbreiding aanvullend pakket GGD met 
Voorzorg

13.000 13.000 13.000 13.000

 2019 2020 2021 2022

Herinrichting Julianalaan Midlum 225 3.450 3.405 3.360

Herinrichting straten Havenkwartier 1.020 7.480 7.400

Herinrichting eilandparkeerlocatie P1 
(Harlingerstraat weg) en parkeergarage

8.515 44.265

Havenexpertise 40.000 40.000 40.000 40.000

Stedenbouwkundige 12.000 12.000 12.000 12.000

Formatie subsidiebureau 30.000 30.000 30.000 30.000

Formatie grondzaken / vastgoed 58.000 58.000 58.000 58.000

Verhogen subsidie comité Visserijdagen 16.000 16.000 16.000 16.000

Flexibele schil gebiedsteam 60.000 60.000 60.000 60.000

Stimulering recreatie en toerisme 15.000 15.000 15.000 15.000

Parkeren bij Zeerobben en FC Harlingen 375 2.750 2.720 2.690

338.255 359.945 374.648 410.046

Totalen 708.780 804.995 837.353 872.406

Voor 3 projecten hebben we voor een totaalbedrag van € 3.400.000 
dekkingsreserves gevormd:
* Tunnel fietspad Winaam – Mullum €  900.000
* Ontwikkeling Waterfront € 1.000.000
* Ontwikkeling Westerzeedijk € 1.500.000
Alle 3 projecten staan in het Bestuursakkoord 2018-2022. De geraamde bedragen 
zijn, vooruitlopende op de uitwerking van de plannen, vooralsnog hiervoor 
gereserveerd. Zodra de plannen uitgewerkt zijn, zullen wij de raad een definitieve 
kredietaanvraag voorleggen.

De dekkingsreserves worden volledig gevoed vanuit de algemene 
investeringsreserve.
De jaarlijkse kapitaallasten dekken we uit deze reserves waardoor we geen beslag 
leggen op de beschikbare structurele middelen. 
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Tot slot zijn voor diverse activiteiten / projecten eenmalige kredieten  
in de begroting verwerkt, te weten:

Omschrijving krediet uitvoering

Activiteiten / projecten bestuursakkoord:
Actieplan Economie 200.000 2019

Werkbudget maatregelen binnenstad 20.000 2019

Volgende editie Tall-Ships races 500.000 2019

720.000

Overige activiteiten / projecten:

Harlingen Werkt 2019 en verder …. 250.000 2019

Gemeentearchivaris 45.000 2019 t/m 2021

Tijdelijke uitbreiding DIV 60.000 2019 en 2020

Vervangen werkplekapparatuur 21.745 2019

Extra middelen tentoonstelling Rijksmuseum 45.000 2020 t/m 2022

Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht binnenstad 40.000 2019

Informatiebeveiliging 40.000 2019 en 2020

Uitvoering roekenbeheerplan 27.500 2019 en 2020

Project Mienmaatsje 25.000 2019

Invoering omgevingswet 150.000 2019 en 2020

Recreatie en toerisme (infoborden) 50.000 2019

Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan (GVVP) 
2019-2024

50.000 2019

Aanpassen verordening begraafplaats 10.000 2019

814.245

Totaal 1.534.245

De kredieten voor “Harlingen werkt 2019 en verder” en het project Mienmaatsje 
worden gedekt uit de reserve sociaal domein. De overige eenmalige kredieten  
komen ten late van de algemene investeringsreserve. 

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  
(gewone exploitatie)

-277.577 

Toevoegingen reserves: 

* Reserve bovenwijkse voorzieningen Ludinga 20.000

* Reserve beheerplannen monumentenstichting 108.170

* Reserve onderwijshuisvesting 1.115.000

* Reserve onderhoud zandstrand 38.500

- 1.281.670

Onttrekkingen reserves:

* Dekkingsreserves (kapitaallasten) 488.520

* Reserve onderwijshuisvesting 959.445

* Reserve sociaal domein (nieuwe wensen) 25.000

* Alg. investeringsreserve (nieuwe wensen) 219.745

* Reserve beheerplannen monumentenstichting 76.989

1.769.699

Exploitatieresultaat na bestemming 210.452
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Reserves en voorzieningen
Bij de samenstelling van de begroting zijn de reserves en voorzieningen als volgt 
geraamd:

Omschrijving Saldo 
01-01-2019

Toevoeging Beschikking Saldo 
31-12-2019

Algemene reserves 9.961.000 3.620.000 6.341.000

Bestemmingsreserves 5.691.000 167.000 102.000 5.756.000

Dekkingsreserves 12.858.000 4.515.000 1.448.000 15.925.000

Voorzieningen 9.661.000 1.895.000 2.265.000 9.291.000

Totaal 38.171.000 6.577.000 7.435.000 37.313.000

De algemene reserves bestaan uit:
1. de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5.000.000 en
2. de algemene investeringsreserve van € 4.961.000.

In de kolom “beschikking” hebben we al rekening gehouden met de onttrekking 
aan de algemene investeringsreserve van € 3,4 miljoen t.b.v. de vorming van 
dekkingsreserves voor de 3 grote projecten. 
De bestemmingsreserves hebben voor een deel betrekking op projecten waarvoor 
de raad in het verleden gelden gereserveerd heeft. Daarnaast zijn onder andere 
reserves gevormd voor ISV3 projecten, beheerplannen monumentenstichting en 
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 groot onderhoud van de 
kapitaalgoederen en de pensioenen en wachtgelden van wethouders.

Investeringen
In de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 reserveren en voor-
zien we middelen voor diverse projecten en investeringen. Achter in deze 
begroting vindt u een volledig (gecomprimeerd) overzicht van het investe-
ringsprogramma, met daarin ook opgenomen de nieuwe beleidswensen.

Omschrijving Investering structureel uitvoering

Materieel reiniging, tractie,  
onderhoud

349.045 51.216 2018 t/m 2022

Materieel groenvoorziening 179.760 29.455 2018 t/m 2022

Riolering (GRP) 2.200.000 70.000 2019 t/m 2022

Anodes Zuiderhaven 151.500 17.272 2020

Anodes Oude Buitenhaven 30.300 3.485 2020

Entree Harlingen vanaf Zürich 90.000 7.170 2019

Herinrichting parkeerterrein P1 2.270.000 44.265 2021

Parkeerterrein De Witte Kas 4.081.164 121.190 2019 t/m 2022

Kaatsmuur / kaatswand 15.000 1.225 2018

Sportvoorzieningen in de bui-
tenlucht

25.000 2.040 2018

Vervangen kunstgrasveld Vier-
kantsdijk

230.000 17.235 2019

Alarmeringsapparatuur BHV 13.950 2.999 2018

Auto bodedienst 11.500 2.090 2018

Schrobmachine Waddenhal 14.790 2.687 2020

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 2018. Dit komt doordat (een deel van) deze kredieten bij het 
opmaken van de begroting nog niet aangevraagd waren.



PROGRAMMA 1
BESTUUR EN 

ONDERSTEUNING

“De wereld om ons heen verandert en zo ook de mensen die daarin leven. Het 
vraagt ons, zeker als kleine gemeente om op een andere manier te kijken naar de 
wijze waarop ons lokale beleid wordt vormgegeven. Willen wij als gemeentelijke 
organisatie toekomstbestendig, wendbaar en bestuurskrachtig zijn dan moeten wij 
ook open staan voor verandering. In 2019 bouwen we verder aan de dienstverlening, 
blijven we investeren in de kwaliteit van onze medewerkers en voeren we meer 
reflectie op ons eigen handelen. Onder andere door middel van burgerparticipatie 
werken wij samen met onze inwoners en ondernemers aan nieuw beleid.” 

Burgemeester Roel Sluiter en wethouder Paul Schoute 
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SPEERPUNTEN
1 Bouwen aan een toekomstbestendige dienstverlening.

2 Investeren in de kwaliteit van de organisatie en het verminderen van 
kwetsbaarheden.

3 Investeren in de vitaliteit van medewerkers en een aantrekkelijk werkgever 
zijn voor jong talent. 

4 Investeren in versterking en vernieuwing van de lokale democratie. 

5 Investeren in de reflectie op ons eigen functioneren.

Nieuw beleid
Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit Bestuursakkoord

Vitaliteit gemeentelijke 
organisatie 100.000  100.000  100.000  100.000 

Bevriezen tarief OZB niet-
woningen  30.000 60.000 60.000 60.000 

Afschaffen hondenbelasting  80.000 81.000 82.000 82.000 

Dotatie IHP  17.000 34.000 51.000 51.000 

227.000 275.000 293.000 293.000

Vanuit Beleidswensen

Archiefbewaarplaats  415  4.490  4.435  4.380 

Gemeentearchivaris  15.000 15.000 15.000  - 

Tijdelijke uitbreiding DIV  30.000 30.000 - - 

Vervanging 
werkplekapparatuur  21.745 - -  - 

Informatiebeveiliging  20.000 20.000 -  - 

Gekantelde beleidsvoering 
(burgerparticipatie)

 30.000  30.000  30.000  30.000 

Formatie subsidiebureau  30.000 30.000 30.000 30.000 

Formatie grondzaken / 
vastgoed  58.000 58.000 58.000 58.000 

205.160 187.490 137.435 122.380

Toelichting nieuw beleid

Subsidiebureau
In 2017 is als één van de aanbevelingen in het traject voor het verbeteren van 
het subsidieproces, een subsidiebureau opgericht. Dit bureau beoordeelt in 
samenspraak met de vakinhoudelijke beleidsadviseurs subsidieaanvragen en ziet 
toe op een goede stroomlijning van het proces. De formatie ontbreekt echter op 
dit moment en wordt hiermee geregeld.

Grondzaken
Een aantal jaren geleden is de functie van teamleider geïntroduceerd in de volle 
breedte van de organisatie. Deze teamleiders zijn voor een deel doorgestroomde 
(senior) beleidsmedewerkers vanuit een specifiek vakgebied, die hun 
vakinhoudelijke taken zijn blijven uitvoeren naast het teamleiderschap. Bij een 
groot team met veel verschillende vakdisciplines wordt steeds meer duidelijk dat 
in de praktijk die combinatie niet (meer) mogelijk is. Binnen het team Omgeving & 
Samenleving is dat eveneens het geval. Het team telt circa 20 medewerkers met 
bijna evenzoveel disciplines. Het verdelen van aandacht aan medewerkers en inzet 
op vakinhoudelijk werk is erg lastig. Daarnaast ontstaat door de aantrekkende 
economie steeds meer werk voor vastgoed/grondzaken (aan- en verkopen, beheer 
vastgoedportefeuille, vestiging zakelijke rechten, inzet projecten). Dit maakt dat 
het onvermijdelijk is om formatie vast te stellen voor een beleidsmedewerker 
vastgoed/grondzaken om invulling te geven aan deze behoefte.

Tijdelijke uitbreiding DIV
Op dit moment wordt bij DIV zowel analoog als digitaal gearchiveerd. Zolang we 
niet volledig digitaal werken, blijft analoog archiveren noodzakelijk. Dit is een 
dubbele administratie. De archiefinspectie heeft aangegeven dat met de huidige 
bezetting we niet toegerust zijn om dubbel (digitaal en analoog) te archiveren. 
Zodra we zaakgericht werken, maken we een grote stap naar digitaal werken.  
De ontstane achterstand blijft zolang we niet volledig digitaal werken. Zoals de 
archiefinspectie terecht constateert hebben de medewerkers geen tijd om deze 
achterstand zelf weg te werken. Tijdelijk extra capaciteit is hard nodig. 
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Gemeentearchivaris 
Het aanstellen van een gemeentearchivaris is een belangrijk onderdeel van 
het Interbestuurlijk toezicht(IBT). De basis van het IBT is het vertrouwen dat de 
provincie heeft in de verantwoordelijkheden die een gemeente op zich neemt. 
Hierdoor kan de provincie sober toezicht uitoefenen (zonder zich overal mee te 
bemoeien). Een gemeentearchivaris is een belangrijke factor bij dat vertrouwen. 
Hij/zij stelt onder andere het jaarverslag op (over archief- en informatiebeheer). 
Dit jaarverslag geeft een betrouwbaar beeld op welke wijze de gemeente invulling 
geeft aan haar wettelijke verplichtingen op dit gebied. 

Archiefbewaarplaats
De gemeente heeft een archiefbewaarplaats in ’t Hannemahuis. Bij het 
overbrengen van het opgeschoonde archiefblok 1925-1985 raakte de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats vol. Op dit moment is het archiefblok 
1986-2010 opgeschoond en klaar om te worden overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats.
De locatie in ‘t Hannemahuis kunnen we niet verder uitbreiden als 
archiefbewaarplaats. De archiefruimte in het stadhuis is wel een goede optie. 
Voor een deel voldoet deze ruimte aan de gestelde eisen. Om het juiste klimaat te 
creëren is aanleg van een luchtbehandelingsinstallatie nodig. Deze installatie zorgt 
ook voor de benodigde overdruk in de archiefruimte.  

Speerpunt 1

Bouwen aan een toekomstbestendige dienstverlening

Dienstverlening is niet alleen van het Klantcontactcentrum maar van de hele 
organisatie. De dienstverlening is en blijft in ontwikkeling. De koers ligt vast in 
de “Visie op de dienstverlening, op weg naar 2025”. 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 
2019 verder uit, zowel digitaal als in het persoonlijke contact. De Roadmap KCC 
Harlingen “Bouwen aan een toekomstige dienstverlening” maakt in één oogopslag 
inzichtelijk welke stappen we in 2019 nog gaan zetten.

Wat gaan we in 2019 doen? 
• In 2019 werkt de hele organisatie “zaakgericht”. 
• We integreren de bestuurlijke besluitvorming in ons zaaksysteem. Op deze 

manier vinden alle processen plaats in één systeem. 
• De werkplekken richten we in volgens het principe van VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure, virtuele werkplek). Hiervoor heeft Súdwest-Fryslân/Team ICT 
eind 2017 een project opgestart. De traditionele “werkplek rekenkracht” 
verplaatst van het lokale werkstation naar het datacenter. Gebruikers loggen 
via een Thin Client (of anders) in bij het datacenter en krijgen dan hun Desktop 
ter beschikking. Dit kan op vrijwel ieder apparaat, te denken aan een laptop, 
desktop maar ook een tablet. De gebruiker krijgt altijd en overal zijn/haar 
eigen desktop ter beschikking, er is geen verschil meer. 

• Werkplek-apparatuur vervangen. Dat is nodig door het zwaar verouderde 
karakter van de huidige werkplekapparatuur maar ook om iedere werkplek uit 
te rusten voor VDI.

Speerpunt 2

Investeren in de kwaliteit van de organisatie en het verminderen van 
kwetsbaarheden 

Kwaliteit van de organisatie staat of valt met de wijze waarop je in staat gesteld 
wordt je werk te verrichten en de faciliteiten die daarbij geboden worden. De 
gemeente Harlingen vindt haar huisvesting een punt van aandacht. Er is nu sprake 
van versnippering en een gedateerde inrichting. Een strategisch huisvestingsplan 
zal richtlijn zijn voor vernieuwing en innovatie op dit onderwerp. Hierbij is 
aandacht nodig voor de elementen 
die een positieve bijdrage leveren aan een gezonde en dus vitale werkomgeving. 
Denk aan optimale klimatologische omstandigheden, een kantoor vol energie met 
planten, kleuren en licht heeft namelijk een positieve invloed op de gezondheid. 
Ook kunnen nieuwe werkvormen als ‘activiteit gerelateerd werken’ hieraan 
bijdragen. Het totaal kan doorgetrokken worden naar bijvoorbeeld een volledige 
natuurvriendelijke en duurzame inrichting van een gebouw. 
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Wat gaan we in 2019 doen? 
• Opstellen van een strategisch huisvestingsplan.
• Verbetering van de fysieke werkomgeving. 
• Informatieveiligheid/Privacy, bewustwording op dit gebied is van wezenlijk 

belang. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het herkennen van datalekken. 
Professionele aandacht is onontbeerlijk om een benodigde cultuuromslag 
alsook een ‘sense of urgency’ te bewerkstelligen. Daarom is het nodig om de 
organisatie blijvend te informeren en (bij) te scholen. 

Speerpunt 3 

Investeren in de vitaliteit van medewerkers en een aantrekkelijk werkgever zijn voor 
jong talent 

De vitaliteit van alle medewerkers is belangrijk. Onderwerpen als te weinig 
bewegen, teveel beeldschermtijd, ongezonde voeding en het bespreekbaar 
maken van je vitaliteit op het werk worden de komende jaren alleen nog maar 
belangrijker. Immers, vitale medewerkers zijn het fundament van een gezonde 
arbeidsorganisatie. Daarmee is vitaliteit van invloed op de mate van het ervaren 
van werkgeluk, plezier en productiviteit in het werk. De gemeente Harlingen is 
een kleine, ambitieuze, wendbare, samenwerkende zelfstandige gemeente en 
wil dat in de toekomst ook blijven. Vitaliteit is een persoonsafhankelijk thema. 
Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Zeker in de huidige intensieve 
arbeidsverhoudingen en verwachtingen. De gemeente Harlingen zal hierop 
investeren en vanuit de maatwerkgedachte faciliteiten bieden aan haar personeel. 
Zo ondersteunen we medewerkers bij een optimale en vitale werkrelatie. 

Wat gaan we in 2019 doen?  
• Komen tot een eenduidige, gedragen betekenis van vitaliteit.
• Workshops organiseren op het gebied van stressmanagement, focus en 

beweging.
• Vorm en inhoud geven aan meetbaar en rendabel vitaliteitsbeleid. 

Speerpunt 4

Investeren in versterking en vernieuwing van de lokale democratie 

De gemeente Harlingen heeft, in tegenstelling tot vele andere gemeenten, 
besloten om zelfstandig te blijven. Dit besluit past bij onze cultuur en identiteit. 
Als kleine gemeente zijn wij met elkaar groots in ons doen en laten, maar onze 
samenleving verandert. Decentralisaties in de zorg, technologische veranderingen, 
het klimaat, het levert ons nieuwe vraagstukken op waar de antwoorden niet 
direct voor handen zijn. Willen wij als gemeente wendbaar, bestuurskrachtig 
en toekomstbestendig blijven? Dan moeten wij, samen met onze inwoners 
en ondernemers blijven innoveren en ontwikkelen om zo antwoord te geven 
op deze vraagstukken. Dat betekent ook dat wij kritisch moeten kijken naar 
de rol van de overheid in de ontwikkeling van het beleid en de wijze waarop 
de bestuurlijke besluitvorming tot stand komt. Als gemeente moeten wij onze 
verantwoordelijkheid pakken door de kaders te schetsen op basis van de 
geldende wet- en regelgeving en op basis van de wensen en behoeften van onze 
gemeenschap moeten we ook onderzoeken waar we de kaders kunnen oprekken 
zodat onze gemeenschap nog meer de ruimte krijgt om te komen tot innovatie 
binnen onze lokale democratie. Met elkaar zorgen wij dat Harlingen op Koers blijft 
en geven we antwoord op de vragen die op ons pad komen, nu en in de toekomst.  

Wat gaan we in 2019 doen? 
• Harlingen op Koers in de organisatie een grotere rol geven als onderdeel van 

de bestuurlijke vernieuwing. 
• Door middel van communicatie en door het ontwikkelen van activiteiten meer 

bewustwording genereren bij medewerkers. Dit heeft tot doel om uiteindelijk 
ook de mensen in onze organisatie bewuster van hun rol te maken in de wijze 
waarop er onderling, zowel in- als extern- met elkaar samengewerkt kan 
worden. 

• Wij werken aan een betere inrichting van burgerparticipatie-processen, 
waarvan wij zelf initiatiefnemer zijn. Wij richten ons daarbij op het proces 
van beleidsvorming, waarin de gemeenteraad een kaderstellende rol vervult. 
Zo wordt bijvoorbeeld in elk B&W- en raadsvoorstel inzichtelijk gemaakt hoe 
(burger) participatie van belanghebbenden gestalte krijgt.
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Speerpunt 5 

Investeren in de reflectie op ons eigen functioneren 

De gemeente streeft naar continue verbetering van haar functioneren 
en gebruikt onder andere het rekenkameronderzoek en het artikel 213a 
Gemeentewetonderzoek voor reflectie op haar eigen functioneren. Het 
rekenkameronderzoek is een onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Bij het 
artikel 213a onderzoek neemt het college het initiatief. 
Met 213a onderzoeken beogen we doelmatiger en doeltreffender te werken, 
de transparantie van het gemeentelijke handelen te vergroten en de publieke 
verantwoording daarover te versterken. De onderzoeken en uitkomsten, gaan 
we vooral inzetten om te leren, te ontwikkelen en te streven naar verbetering. 
Daarmee willen we de kwaliteit van het gemeentelijk handelen verhogen.

Wat gaan we in 2019 doen? 
• In november maken we aan de gemeenteraad kenbaar welk(e) onderzoek(en) 

we het volgende jaar uit gaan voeren.
• De uit te voeren onderzoeken in het kader van art 213a worden, zo veel 

mogelijk, uitgevoerd door het interne auditteam.
• Na afronding van de onderzoeken wordt de gemeenteraad in kennis gesteld 

van de uitkomsten van het onderzoek.

Harlinger indicatoren

Vitaliteit

Indicator 2017

Ziekteverzuim onder 55 plussers 7,44%

Gemiddeld ziekteverzuim 3,98%

Dienstverlening

Indicator Harlingen Gemeente < 25.000 inw.

Digitale volwassenheid* (inwoners) 55,5% 68,7%

Digitale volwassenheid (ondernemers) 44,4% 52,9%
* Bron; waarstaatjegemeente.nl. Het betreft hier de score die de gemeente 
behaalt op basis van de digitale volwassenheid van producten voor inwoners (en 
ondernemers) uitgedrukt in percentages.

Privacy

Indicator 2018

Aantal gemelde datalekken 1* 
*stand per 15 september 2018
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Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting 

2019

Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen 
gegevens

8,28 8,41 8,52

Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen 
gegevens

8,68 8,21 8,67

Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen 
begroting

€ 875,57 € 759,46 € 831,39

Externe inhuur Kosten als % van totale 
loonsom + totale kosten 
inhuur externen

Eigen 
begroting

32,60%
€ 2.630.149

17,83%
€ 1.467.092

22,23%
€ 1.930.535

Overhead % van totale lasten Eigen 
begroting

10,50% 9,36% 10,82%

Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten 15.417  9.573 9.451  10.575  11.276 11.984

Baten 38.630 35.300  36.860  37.611  38.359 39.028

Resultaat voor 
bestemming

23.213 25.727 27.409 27.036 27.083 27.044

Onttrekking 
aan reserves

 1.885 932  166 98  48 33

Toevoeging aan 
reserves

-1.411  -192  -20  -37  -54 -71

Mutaties reserves  474  740  146 61 -6 -38

Resultaat na 
bestemming

23.687  26.467 27.555  27.097  27.077 27.006

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 2018-2022  2018
Organisatieverordening  2016

Dienstverlening
Visie op de dienstverlening “Op weg naar 2025  
gemeente Harlingen” 2017
Kwaliteitshandvest 2017 2017
Informatiebeleidsplan 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



PROGRAMMA 2
VEILIGHEID

“Als dynamische en compacte gemeente mogen we er trots op zijn dat we in een 
veilige woon- en werkomgeving leven. Daar dragen wij niet alleen zorg voor. Ook 
de politie, brandweer, maar ook onze eigen inwoners zorgen ervoor dat wij zonder 
zorgen kunnen wonen en werken. In veiligheid blijven wij investeren. Zo zetten wij 
ook het komende jaar in op het opstarten van buurtpreventieteams, realiseren wij 
een nieuw integraal veiligheidsplan en zorgen we ervoor dat door middel van een 
servicepakket dat veiligheid bij evenementen is gewaarborgd.” 

Burgemeester Roel Sluiter
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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. In het bestuursakkoord 
2018-2022 is preventie een duidelijk speerpunt. 

In het bestuursakkoord staat ook dat in 2022 in alle wijken en dorpen 
buurtpreventie actief is. In Harlingen zijn nu 19 Whatsapp Buurtpreventie groepen 
actief. In vijf wijken wordt ook gesurveilleerd. Wij ondersteunen samen met de 
politie de coördinatoren van de groepen bij het opzetten van de groep en bij het 
werven van leden. 

Er zijn verschillende manieren waarop het gevoel van veiligheid bedreigd kan 
worden. In het Integraal Veiligheidsplan staat hoe wij de veilige woon- en 
leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers van Harlingen willen garanderen. 
Voor de veiligheid op bedrijventerreinen, winkel- en uitgaansgebied werken 
wij samen met de partners en streven we naar een ondertekening van het 
convenant Keurmerk Veilig Ondernemen in 2019. Samenwerken doen we met vele 
verschillende partijen waaronder de politie, brandweer, veiligheidsregio en de 
inwoners. 

In 2017 is de AVE-aanpak gestart. AVE staat voor Aanpak Voorkoming Escalatie. 
Deze aanpak richt zich op ingewikkelde casussen op het gebied van openbare orde, 
veiligheid en zorg. Door een gezamenlijke aanpak volgens een vaste methodiek 
schalen we met de AVE-aanpak tijdig op om zo escalatie van de situatie te 
voorkomen. In 2018 is deze aanpak verder geprofessionaliseerd en in 2019 gaan 
wij op de ingeslagen weg verder.

Ook in 2018 zijn er veel evenementen geweest waarbij extra  
aandacht voor de evenementenveiligheid noodzakelijk was.  
Er is gewerkt aan het verbeteren van de service naar de organisatoren door het 
samenstellen van een servicepakket. 

De landelijke overheid heeft ingestemd met een proef voor legale wietteelt 
(Experiment Gesloten Cannabis Keten). De gemeente Harlingen heeft aangegeven 
hier kandidaat voor te willen zijn.

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Ook in 2019 hebben we contact met de coördinatoren van alle Whatsapp 

groepen en gaan we actief verder om in de overige wijken deze groepen van de 
grond te krijgen.

• Voor 2019 evalueren wij het Integraal Veiligheidsplan en worden de 
goede aspecten en nieuwe inzichten meegenomen in een nieuw Integraal 
Veiligheidsplan 2019. Dit plan stelt de gemeenteraad vast.

• In 2019 evalueren we de AVE-aanpak.
• In 2019 promoten we het gebruik van het servicepakket en werken we volgens 

het nieuwe evenementenbeleid. 

Harlinger indicatoren

Veiligheid

Indicator 2018

Whatsapp groepen buurtpreventie 19 *
* stand per 15 september 2018
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Algemene Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

Gemeente < 
25.000 inw.

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 
2017

138 113

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 2017 0,9 0,7

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2017 4,7 3,0

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2017 1,3 2,2

Vernielingen en beschadigingen 
(in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners CBS 2017 4.4 3.5

N.B. De vergelijking van de Harlinger cijfers met de landelijke cijfers geeft een 
ander beeld dan de vergelijking met gemeenten < 25.000 inwoners (waaronder 
bijvoorbeeld de Waddeneilanden, Dantumadiel en Ferwerderadiel om een paar 
Friese gemeenten te noemen). Bij de eerstgenoemde vergelijking komen de 
cijfers uit onder het landelijk gemiddelde. Dat is ook hoe het in Harlingen ervaren 
wordt: de zichtbare criminaliteit daalt. Wat betreft de cijfers inzake Halt: er is 
op de website van Halt te lezen dat er in 2017 18 Halt-trajecten zijn geweest in 
onze gemeente. Het cijfer van 138 per 10.000 is een herrekening om te kunnen 
vergelijken met de landelijke cijfers. In Harlingen wonen immers geen 10.000 
jongeren. 
Met 138 per 10.000 ligt het aantal wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde 
(131 per 10.000). Gezien het doel dat Halt nastreeft is dat echter niet per sé slecht: 
de Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te 
stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. 
Het voorkomt een strafblad bij jongeren.
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Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten 1.375  1.423 1.462  1.471 1.493 1.509

Baten  68  68  23  23  23  23

Resultaat voor 
bestemming

-1.307 -1.354 -1.439 -1.448 -1.470 -1.486

Onttrekking aan 
reserves

Toevoeging aan 
reserves

Mutaties reserves

Resultaat na 
bestemming

-1.307 -1.354 -1.439 -1.448 -1.470 -1.486

Kaderstellende beleidsnota’s

Regionaal Crisisplan  2012
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân  2013
Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Harlingen 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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PROGRAMMA 3
VERKEER,  
VERVOER  

EN WATERSTAAT

‘De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onze lokale infrastructuur. De aanleg van 
de N31 heeft ervoor gezorgd dat Harlingen nog beter en sneller te bereiken is. Maar 
niet alleen onze stad, ook de omliggende dorpen moeten goed bereikbaar zijn. Zo 
starten wij in 2019 onder meer met de aanleg van het fietspad tussen Wijnaldum en 
Midlum. Ook werken we aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, dit 
dient eind 2019 voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Het Waterfront met 
daarin belangrijke ontwikkelingen voor het langparkeren en de herinrichting van de 
Waddenpromenade wordt in 2019 verder voorbereid.’

Wethouder Harry Boon
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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 waarbij de 
leefbaarheid van de stad en dorpen gewaarborgd is.

Nieuw beleid

Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit Bestuursakkoord

Tunnel fietspad Wijnaldum-Midlum  36.000 36.000 36.000 36.000 

Idem, bijdrage dekkingsreserve  36.000- 36.000- 36.000- 36.000-

Ontwikkeling Waterfront 1.000.000

Campus RSG / Julianastraat 1.875 13.750 13.600 13.450 

1.001.875 13.750 13.600 13.450

Vanuit Beleidswensen

Uitwerking definitief scenario 
eilandparkeren

 715  5.225  5.168  5.111 

Verkeerskundige aanpassingen 
Singelbrug

 225  2.450  2.420  2.390 

Verkeersveilige Ludingaweg  675  4.935  4.880  4.825 

Herinrichting Julianalaan Midlum  225  3.450  3.405  3.360 

Herinrichting straten Havenkwartier   1.020  7.480  7.400 

Aanpassing winterligplaats 
Franekertrekvaart

 110  1.220  1.205  1.190 

Herinrichting Eilandparkeerlocatie P1   8.515 44.265 

Havenexpertise  40.000 40.000 40.000 40.000 

Parkeren Zeerobben en FC Harlingen 375 2.750 2.720 2.690

Gemeentelijk Verkeers- en  
vervoerplan (GVVP) 2019-2024

 50.000 

92.325 61.050 75.793 111.231

Toelichting nieuw beleid

Haven-expertise
Per 2018 is de haven van Harlingen verzelfstandigd en worden haventaken die 
eerder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vielen, door Port of 
Harlingen uitgevoerd. Afspraken over en weer staan in de havenovereenkomst.

Met de verzelfstandiging is expertise met betrekking tot de haven niet meer in de 
organisatie geborgd. En dat terwijl die kennis, voor een optimale dienstverlening 
en het behouden van een gezond evenwicht tussen de belangen van een 
commercieel havenbedrijf enerzijds en de gemeente met een publieke taak 
anderzijds, onontbeerlijk is.
Op deze manier geven we een goede invulling aan de opdrachtgevers-/ 
accountmanagersrol (eerste aanspreekpunt voor Port of Harlingen) maar ook 
de (nautische) adviesrol naar het gemeentebestuur/ de aandeelhouder krijgt 
meer inhoud. Dat geldt voor Port of Harlingen maar ook voor andere Wadden- of 
havengerelateerde (bestuurlijke) gremia.

Aanleg winterligplaats Franekertrekvaart
Het is wenselijk een stroomvoorziening te creëren aan de Spaansenkade aan de 
Franekertrekvaart omdat deze locatie op zijn breedst is. Om de doorvaartbreedte 
te behouden in de winterperiode is dit de uitgelezen winterligplaats voor grotere 
schepen. 
Dit voorziet ook in een oplossing in de problemen die er zijn met bereikbaarheid 
en overlast voor omwonenden. 
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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 2019 door met het veiliger maken van de wegen door, 
daar waar nodig, het achterstallige onderhoud van de wegen uit te voeren. 

Na de herinrichting van de Stationsweg (inclusief vrijliggende fietsvoorzieningen) is 
in 2019 de Spoorstraat aan de beurt. De Spoorstraat, tussen de Stationsweg en de 
Westerzeedijk, is een gebiedsontsluitingsweg (50 km) waar conform de Duurzaam 
Veilig systematiek vrijliggende fietsvoorzieningen bij horen. De Spoorstraat is op dit 
moment ook de enige gebiedsontsluitingsweg zonder die fietsvoorzieningen. 

In 2019 gaan we verder met de voorbereidingen van vrijliggende fietspaden langs 
de Spoorstraat. De start van de uitvoering is op dit moment voorzien in 2020 (dit in 
verband met start bouw Dukdalf locatie in 2019).

Samen met de eilanden is een “Masterplan Havens Harlingen-Vlieland-
Terschelling” opgesteld. Als onderdeel van dit masterplan is in 2017 gestart met 
de voorbereidingen voor een herinrichting van de Waddenpromenade inclusief 
de routes van en naar de parkeerlocaties. Naar verwachting zullen de eerste 
werkzaamheden in 2019 uitgevoerd worden.

Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) is eind 2011 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Een GVVP wordt opgesteld om een samenhangend 
beleid te waarborgen op het gebied van verkeer voor de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente Harlingen. Het geldende 
GVVP eindigt zo ongeveer met de aanleg van de N31 en aanverwante projecten. 

Voor dit project is externe ondersteuning nodig. We gaan voor een interactief 
proces. Eind 2018 starten we de werkzaamheden (initiatieffase) en leggen we 
een externe partij vast. Begin 2019 gaat het project vol van start waarbij het de 
bedoeling is dat we eind 2019 een nieuw GVVP 2019-2024 aan de gemeenteraad 
kunnen voorleggen.

Op termijn stelt de gemeente Harlingen een omgevingsvisie op met een integrale 

benadering voor de samenhang tussen ruimtelijke en sociale  
vraagstukken. Onderdeel van die omgevingsvisie zou een hoofdstuk mobiliteit 
kunnen zijn. De verwachting is dat het nog enige jaren duurt voordat we een 
omgevingsvisie voor Harlingen kunnen vaststellen. Om een solide basis te hebben 
voor, onder andere, aanvragen voor subsidies is het nodig om in de tussenperiode 
wel een actueel beeld te hebben op de ontwikkelingen. De inhoud van het 
geactualiseerde GVVP is weer input voor de omgevingsvisie.

Er is in 2019 een klein budget “klein verkeersleed” beschikbaar. Op die wijze 
kunnen we adequaat reageren op meldingen en klachten van burgers over 
infrastructuur.

Het Westerzeedijkgebied moet een aantrekkelijk gebied worden voor bewoners, 
ondernemers en toeristen/recreanten. In het open plan proces komt met name de 
oversteek naar het strand en de komgrens Westerzeedijk naar voren als potentieel 
knelpunt. We gaan ook de loopverbinding tussen de Westerzeedijk en Byniastate 
nader onderzoeken.

Inzet van het bestuursakkoord is het op korte termijn inrichten van de 
Winamerdyk. Daarvoor maken we in 2019 een ontwerp, de uitvoering is in 2020. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Voorbereiding uitvoering vrijliggende fietsvoorzieningen Spoorstraat.
• Opstellen integraal ontwerp Waddenpromenade inclusief parkeerlocaties en 

routes naar die parkeerlocaties.
• Opstellen GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan).
• Kleine verkeersaanpassingen uit het potje “Verkeersleed”.
• Aanpassingen Westerzeedijk als gevolg van het open plan proces.
• Onderzoek haalbaarheid vrijliggende fietspaden Ludingaweg.
• De Ludingaweg in 2019 helemaal verkeersveilig maken. 
• Maken schetsontwerp herinrichting Winamerdyk.
• Herinrichtingswerkzaamheden straten rondom het Dukdalf-terrein.
• Aanbrengen van verkeerskundige aanpassingen aan beide zijde van de 

Singelbrug om onbedoeld gebruik tegen te gaan.
• Aanbrengen van verkeerskundige aanpassingen van de Koningin Julianastraat 

t.b.v. Simon Vestdijkcollege.
• Herinrichting van de Julianalaan in Midlum.
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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. De stad, de dorpen en het buitengebied 
moeten niet alleen goed bereikbaar zijn, maar ook veilig en leefbaar. 

In 2018 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de verdiepte N31 zelf afgerond. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanpassingen op het onderliggende 
wegennet. Onderdeel daarvan is de herinrichting van de Kanaalweg West naar een 
erftoegangsweg. 
Als onderdeel van de N31 wordt de F. Domela Nieuwenhuisstraat tussen het spoor 
en de Joost van den Vondelstraat veiliger ingericht als erftoegangsweg.

Uit het oogpunt van duurzaamheid en ter bevordering van de toegankelijkheid 
van de stad voor elektrische voertuigen zijn er 14 parkeerplaatsen gereserveerd 
voor elektrische voertuigen. In 2018 is beleid voorbereid voor de plaatsing van 
oplaadpalen in het openbaar gebied. In 2019 vindt hierover besluitvorming plaats. 

Om het fietsen verder te bevorderen komen er meer stallingsmogelijkheden in de 
Binnenstad en op de Waddenpromenade.

Daarnaast gaan we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een vorm van 
collectief vervoer terug te brengen in de Oosterparkwijk en dan met name van en 
naar het Zorgplein.

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Herinrichting Kanaalweg West (in relatie tot N31).
• Herinrichting Domela Nieuwenhuisstraat (onderdeel N31).
• Aanleg fietspad Midlum-Wijnaldum (inclusief fietstunnel Zuidwalweg).
• Vaststellen beleid voor het plaatsen van oplaadpalen in het openbaar gebied.
• Voorbereiding onderzoek vorm van collectief vervoer Oosterparkwijk.

Speerpunt 3

Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeeraanbod afgestemd op de functies 
wonen, winkelen, werken, recreëren en lang parkeren waarbij de leefbaarheid van 
de stad en dorpen gewaarborgd is
 
In 2015 heeft de gemeenteraad de “Nota parkeerbeleid Harlingen” vastgesteld. Het 
parkeerregime is hierdoor belangrijk vereenvoudigd. Per 2018 hebben wij op basis 
van wensen van de omgeving, onderbouwd met metingen, een paar wijzigingen 
in het parkeerbeleid doorgevoerd. Jaarlijks zijn er vaak kleine aanpassingen in het 
parkeerbeleid nodig waardoor we ook voor 2019 beperkte aanpassingen door 
zullen voeren.

Als het gaat om lang parkeren leggen we in 2019 het schetsontwerp van de 
herinrichting van de Waddenpromenade (van verkeerstoren tot en met de Witte 
Kas inclusief de routes) en dus ook van de parkeerlocatie P1/Witte Kas aan de raad 
voor.

Er komt een professioneel parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de stad. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Monitoring parkeerregime.
• Vaststellen en verder uitwerken schetsontwerp parkeerlocatie P1/Witte Kas.
• Onderzoek parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de stad.
• Parkeerplaatsen bij Zeerobben en FC Harlingen uitbreiden. 

Harlinger indicatoren 
Wegen

Indicator omschrijving 2014 2018

Onderhoudsniveau 
wegen

Het bedrag aan achterstallig 
onderhoud per m2 areaal

€ 3,31 € 0,94* 

* Input van de berekening vormt het geschatte bedrag aan achterstallig 
wegenonderhoud 
(2018: € 1.000.293) ten opzichte van het totaal areaal wegen (2018: 1.068.282 m2)
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Algemene indicatoren
vervallen

Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten  15.887  10.011  7.022  6.899  6.968 7.064

Baten  13.448 5.973  3.367  3.372  3.387 3.476

Resultaat voor 
bestemming

 - 2.439 -4.038 -3.655 -3.527 -3.581 -3.588

Onttrekking aan 
reserves 

 2.723 5.525 329  329  329 329

Toevoeging aan 
reserves

-1.956  -4.550  -108 -108 -108 -108

Mutatie 
reserves

767  975 221  221 221 221

Resultaat na 
bestemming

-1.672 -3.063 -3.434 -3.306 -3.360 -3.367

Kaderstellende beleidsnota’s

Verkeer en vervoer
Kadernota gladheidbestrijding  2000
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)  2011
Nota fietsprojecten Harlingen 2015  2015
Kadernotitie openbare verlichting  2017
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
Masterplan Toegangspoort Friesland  2011
Havenverordening  2012
Ruimtelijk programma van Eisen
Toegangspoort Harlingen  2013
Haveninrichtingsplan Harlingen  2013
Cope rapport haven Harlingen  2013
Havenplan Nieuwe Willemshaven  2014
Cruise Port Harlingen  2014
Beheerplan infrastructuur haven  2015
Baggerbeheerplan 2015-2025  2015
Havenbeheerplan 2016-2035  2016



26



27

Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

27

PROGRAMMA 4 
ECONOMIE

“Werkgelegenheid is van groot belang voor de lokale economie.  
De gemeente Harlingen investeert in de realisatie van banen door het aantrekken van 
nieuwe bedrijven. Met het programma Harlingen Werkt onderzoeken we ook binnen 
bestaande bedrijven de mogelijkheden om langdurig werkelozen een stap vooruit te 
helpen. De ontwikkeling van een nieuwe toeristische visie zorgt ervoor dat we ons nog 
meer bewust zijn van onze toeristische potentie. Samen met Ondernemend Harlingen 
en onze inwoners dragen we er zorg voor dat het concept Harlingen Welkom aan Zee! 
zichtbaar gedragen wordt door een ieder die Harlingen een warm hart toedraagt.” 

Wethouder Paul Schoute
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SPEERPUNTEN

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

2 Uitvoering nieuwe toeristische visie.

Nieuw beleid
Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit Bestuursakkoord

Actieplan Economie 200.000 

Werkbudget maatregelen binnenstad  20.000 

220.000

Speerpunt 1

Zorgen voor meer werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven

De economie blijft aantrekken, de werkloosheid neemt af maar blijft in verhouding 
hoog. Een goede economische ontwikkeling is goed voor de werkgelegenheid. 
Daarom willen wij werken aan werk. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven kan 
innoveren, goed georganiseerd en bereikbaar is. Dat zorgt voor de economische 
dynamiek die wij willen faciliteren. 

Een goede werkgelegenheid voor jongeren heeft bijzondere aandacht. We gaan 
daarom 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 een eerdere 
toekenning van een subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap bestaat er nu 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). Vanuit de streekagenda zijn 
middelen vrij gemaakt, waardoor dit programma door kan gaan. 

De HOV, de Horeca Harlingen en Harlingen Promotion zijn opgegaan in één nieuwe 
organisatie, namelijk Ondernemend Harlingen. Het opzetten van de nieuwe 
organisatie heeft ertoe geleid dat het overleg over een binnenstadmanager op de 
achtergrond is verdwenen. Het gaat beter met de binnenstad en de leegstand en de 

vraag is of er niet beter een city- marketeer aangesteld kan worden.  
Komend jaar verkennen we deze mogelijkheid samen met Ondernemend Harlingen. 

Komend jaar gaan we uiteraard ook door met de uitvoering van het 
startersprogramma en helpen wij starters en kleine zelfstandigen op weg met 
een cursus en begeleiding. Zoals gezegd gaat het beter met de leegstand in de 
binnenstad en zo heeft ook Spare Space geen locatie in de binnenstad meer 
kunnen vinden. Aan de startende ondernemers kan dan ook geen tijdelijk locatie 
meer worden aangeboden. In 2019 bekijken wij of wij verbeteringen kunnen 
doorvoeren in het ondernemersprogramma. 

Het afgelopen jaar wilden we met de betrokken partijen in de binnenstad een 
RetailDeal opstellen. Hiermee is gewacht omdat de provincie heeft aangeven op 
provinciaal niveau een RetailDeal op te willen stellen. De Provincie Fryslân en 
de Friese gemeenten willen hierdoor een bijdrage leveren aan de vitaliteit van 
binnensteden en de leefbaarheid van kernen. Er wordt een visiedocument en een 
uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete acties en maatregelen die inspelen 
op de veranderende vraag naar winkelruimte, de veranderende consumentwensen 
en de beleving van koopcentra door consumenten. Uiteraard betrekken wij de 
ondernemers bij het opstellen hiervan. 

Daarnaast stellen wij een breed gedragen economisch plan op.
We zoeken de Harlinger ondernemers en andere sociale partners op en kijken wat 
we voor elkaar kunnen betekenen. Niet eenmalig, maar continu. Niet op basis van 
ad hoc-situaties, maar op basis van wederzijds vertrouwen en een gedeeld plan: 
Het Actieplan Economie. 

Verder hebben wij de komende jaren extra aandacht voor het versterken van de 
binnenstad met een goed bereikbaar en aantrekkelijk winkelcentrum. Wij gaan 
met Ondernemend Harlingen en andere belanghebbenden in gesprek om een 
aantal knellende kwesties in de binnenstad aan te pakken.

De gemeente Harlingen is samen met de provincie, via Plattelandsprojecten, een 
traject gestart om MKB-bedrijven te verduurzamen. Dit doet ze door middel van 
het aanbieden van een scan gekoppeld aan een (gunstige) lening voor bedrijven 
om de aanbevelingen uit de scan uit te kunnen voeren. Het MKB- bedrijf betaalt 
een derde van het bedrag en de gemeente en de provincie betalen de rest. 
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Met de totstandbrenging van een centrale entree en de verbouw van Voorstraat 
52, 54 en 56 zijn de fysieke randvoorwaarden geschept voor een goede 
samenwerking tussen het Hannemahuis, de bibliotheek en boekhandel Van der 
Velde. In 2019 krijgt deze samenwerking verder gestalte. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Doorgaan met het programma O4 en zo nodig verbreden we deze.
• Ondersteunen en samenwerken met Ondernemend Harlingen. We bespreken 

de mogelijkheden voor een binnenstadmanager dan wel city-marketeer.
• Begeleiden van (startende) ondernemers en kleine zelfstandigen (uitvoeren 

ondernemersprogramma). Zo nodig voeren we verbeteringen door. 
• Samenwerken met de Provincie Fryslân en de andere Friese gemeenten aan 

een visiedocument en een uitvoeringsprogramma voor de retail. 
• Er komt een Actieplan Economie.
• Een aantal knellende kwesties in de binnenstad gaan we aanpakken.
• Samenwerken met de Provincie Fryslân en plattelandsprojecten aan een 

verduurzaming van MKB-bedrijven.
• Inzetten op een goede samenwerking tussen het Hannemahuis, de bibliotheek 

en boekhandel van der Velde. 

Speerpunt 2

Uitvoering nieuwe toeristische visie 

De toeristische markt is groeiende. Dit biedt voor Harlingen mooie kansen. 
In het kader van het Friese Merenproject hebben we de laatste jaren 
al verschillende toeristische projecten uitgevoerd die bijdragen aan de 
kwaliteitsverbetering langs de singels, de binnenhavens en de binnenstad. 
Maar ook ontwikkelingen als de Nieuwe Willemshaven, Cruise Port Harlingen, 
het Westerzeedijkgebied, het strand en de Waddenpromenade laten zien dat 
Harlingen aan de vooravond staat van veranderingen in het vrijetijdsaanbod 
binnen haar gemeentegrenzen.  

Door Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 en natuurlijk ook de Tall Ships Races 
in Harlingen weten steeds meer toeristen de weg naar Friesland te vinden. Beide 
evenementen zorgden voor veel publiciteit en de bezoekersaantallen waren 
ongekend hoog. Gezien het ongekende succes streven wij er naar  

om de Tall Ships Races periodiek te laten plaatsvinden. 
We staan voor de uitdaging om bezoekers terug te laten komen in Harlingen,  
om ze langer te laten verblijven waardoor de bestedingen zullen toenemen. 

Om Harlingen als toeristische bestemming op de kaart te zetten werkt de 
gemeente samen met zowel lokale en regionale partijen aan een nieuwe 
toeristische visie. Deze visie die in december 2018 in de raad komt, geeft een 
goed beeld van de toeristische sector en kansrijke richtingen voor de toekomstige 
ontwikkeling. De uitwerking van de visie wordt weergegeven in actielijnen. 

Wat gaan we daarvoor doen
• Marketing en communicatie: uitrollen ‘Harlingen, welkom aan zee!’
• Ontwikkelen van water- en kustrecreatie.
• Nu de multifunctionele steiger gereed is, kan Harlingen zich naar 

cruiserederijen nog beter profileren als parel aan de Waddenzee.
• Herziening van het Bed & Breakfast beleid.
• Realiseren van meer camperplaatsen in Harlingen.
• Vervangen van informatieborden in de stad.

Harlinger indicatoren

Toerisme

Indicator 2017

Aantal overnachtingen B&B (inclusief airBnB) 13.323

Aantal overnachtingen in verblijven (inclusief airBnB) 10.579

Aantal overnachtingen in hotels 30.413

Aantal overnachtingen campings en overig 34.004

Totaal aantal overnachtingen 88.319

Indicator 2017 2018 2019

Aantal rivier- en zeecruises 51 46 30* 
* aanmeldingen voor 2019 (stand per 14 september 2018)
Economie

Indicator 2018

Leegstaande winkelpanden in de binnenstad 9*
* stand per 14 september 2018. Bron: Locatus online



30

Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst bekende 

gegeven
Gemeente < 
25.000 inw.

Functiemenging* % LISA 2017 46,3% 47,7%

Vestigingen (van 
bedrijven)

Aantal per 1000 
inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar

LISA 2017 148,8 147,1

* Deze indicator weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen (0% is 
alleen werken en 100% is alleen wonen)

Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten  414 586  471  465  465  465

Baten  225 154  162  162  162  162

Resultaat voor 
bestemming -188  -432 -309 -303 -303 -303

Onttrekking 
aan reserves 

Toevoeging 
aan reserves 

Mutaties 
reserves

Resultaat na 
bestemming -188 -432 -309 -303 -303 -303

Kaderstellende beleidsnota’s
Regionaal Bedrijventerreinplan NoordwestFryslân 2010 – 2020   2011



31

PROGRAMMA 5
ONDERWIJS

“Iedereen heeft recht op onderwijs. Om iedereen gelijke kansen te bieden, bieden 
wij als enige gemeente in Friesland gratis voorschoolse educatie aan peuters. Uit 
onderzoek is ook gebleken dat inwoners met jonge kinderen hier volop gebruik 
van maken. Ook in 2019 blijven wij dit doorzetten. Ook schenken wij in 2019 extra 
aandacht voor het aanbieden van goed, gezond en passend onderwijs. En zetten wij 
in op het bestrijden van laaggeletterdheid.” 
 
Wethouder Hein Kuiken
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SPEERPUNTEN

1 Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed en 
gezond en passend onderwijs te bieden.

2 Bestrijden van laaggeletterdheid.

Speerpunt 1

Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed, gezond en 
passend onderwijs te bieden

Onderwijs is de sleutel naar een betere samenleving en een betere toekomst.
De gemeente faciliteert het allerbeste onderwijs binnen de gemeentegrenzen 
omdat het belangrijk is dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien.
Alle basisscholen zijn de afgelopen vijf jaar omgevormd tot Integrale Kindcentra 
waarbij de schoolgebouwen onderdak bieden aan basisonderwijs, voorschoolse 
educatie voor peuters en kinderopvang. Ouders kunnen hun kinderen tot en met 
groep acht naar een vertrouwde en veilige plek brengen waar goede opvang en/of 
scholing aan het kind wordt aangeboden in een modern schoolgebouw.
Harlingen is de enige gemeente in Friesland waar peuters gratis een aantal 
dagdelen voorschoolse educatie kunnen ontvangen. Elk kind moet de kans 
hebben zonder achterstand naar het basisonderwijs te gaan. Peuters ontwikkelen 
zich op een speelse manier en waar nodig wordt logopedie en pedagogische 
hulpverlening aangeboden. Peuters die iets meer aandacht nodig hebben 
kunnen terecht bij de Peuterplusvoorziening in het Vierkant. Het gemeentelijk 
onderwijsachterstandbeleid, waar dit alles deel van uitmaakt evalueren we 
in de LEA samen met de partners. Een tweede planuitvoeringsfase voor de 
doorontwikkeling van de IKC’s is in 2019.

Ook de twee onderwijsinstellingen voor Voortgezet Onderwijs (RSG Simon Vestdijk 
en Maritieme Academie) vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen vanuit Harlingen en de nabije omgeving. Ook deze scholen kunnen 
rekenen op brede steun onder meer in de planologische en verkeerskundige 
ontwikkelingen en plannen.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• De voorschool blijft een aantal dagdelen gratis voor peuters. We onderzoeken 

de mogelijkheden om de kinderopvangtoeslag te gebruiken voor gedeeltelijke 
bekostiging van dit beleid. We blijven het bereik en de resultaten van VVE 
(Voor- en Vroegschoolse educatie) monitoren.

• De Integrale kindcentra (IKC’s) bieden een gezamenlijk ontwikkeld en uit 
te voeren naschools programma aan voor al hun kinderen uit Harlingen. 
Te beginnen in 2019 met één middagdeel met bijdragen van JOGG, GGD, 
Buurtsportwerk en andere educatieve partners, waaronder het zwembad. 

• De peuterplusvoorziening voor peuters die extra aandacht nodig hebben 
is structureel. De verbinding met de IKC’s, het samenwerkingsverband 
PO Friesland en de tweedelijns jeugdinstellingen wordt versterkt en de 
handelingsbekwaamheid van de pedagogische medewerkers vergroot. 

• We herijken het beleid voor de ontwikkeling van de IKC’s met kinderen 
van 0-13 jaar. In 2019 start de nieuwe beleidsuitvoering gebaseerd op een 
subsidieregeling voor de schoolbesturen. Vrijvallende middelen zetten we in 
om een brede ontwikkeling per IKC te financieren.

• Het blijven zorgen voor cofinanciering van de vakleerkrachten gymnastiek met 
een uitbreiding naar het Voortgezet onderwijs.

• Samen met de scholen het schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten 
terugdringen. Daarvoor voeren we de MAS (methodische aanpak 
schoolverzuim) in. 

• Cultuur- en muzieklessen wordt in elke klas van het basisonderwijs standaard 
onderdeel van het lesprogramma. Samen met de muziekschool, verenigingen 
en het onderwijsveld vullen we deze wens in. 

• Samen met het onderwijs en jongerenwerk trekken we geld uit voor 
• voorlichtings- en weerbaarheidscampagnes die aansluiten bij de behoeftes.
• De zorgstructuur moet naadloos aansluiten op de hulpverlening die kinderen 

thuis ontvangen. Dit betekent dat jeugdteamleden voldoende tijd hebben 
om samen met onderwijsprofessionals te werken aan samenhangende 
ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Omgekeerd 
moet dit uiteraard ook het geval zijn. Jaarlijks wordt de inzet van de 
jeugdteammedewerker met de scholen geëvalueerd en aangepast waar nodig. 
Ook zetten we in op zorg- en onderwijsarrangementen voor die kinderen en 
jongeren waar alleen dit soort individueel maatwerk nog passend is. 

• Deelname aan het 04- project (ouders, overheid, onderwijs, ondernemers) omdat 
het belangrijk is dat de jeugd zich goed kan oriënteren op een vervolgopleiding.
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• Om in de (verre) toekomst te kunnen investeren in goede schoolgebouwen 
wordt structureel cumulatief een bedrag toegevoegd aan het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP).

• Samen met de RSG Simon Vestdijk en de buurtbewoners werken we aan de 
herinrichting van de Koningin Julianastraat zodat een verkeersluwe campus 
ontstaat.

• Geen bezuinigingen op het leerlingenvervoer voor kinderen die 
noodgedwongen aangewezen zijn op het speciaal onderwijs buiten de 
gemeente Harlingen.

• Het is belangrijk dat alle bassischoolleerlingen een zwemdiploma kunnen 
behalen. We tornen niet aan het bekostigen van zwemonderwijs voor 
basisschoolleerlingen. 

Speerpunt 2

Bestrijden van laaggeletterdheid
De laaggeletterdheid onder 16 tot 65-jarigen ligt in de gemeente Harlingen tussen 
de 11% en 13%. Als gemeente Harlingen vinden wij het belangrijk dat elke inwoner 
van Harlingen kan lezen en schrijven maar ook goed kan omgaan met de computer. 
Het verhogen van de taalkennis kan ervoor zorgen dat mensen een betere plek in 
de samenleving krijgen en zich gelukkiger voelen. Het zelfvertrouwen wordt hoger, 
mensen hebben een betere kans op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor beter 
functioneren in hun baan. Dit alles heeft weer een positieve uitwerking op de 
gezondheid.

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Blijven aanbieden van taaltrajecten in het Digi-taalhuis.
• Het primair onderwijs gebruiken als vindplaats.
• Benaderen werkgevers, die ervoor kunnen zorgen dat werknemers die minder 

goed zijn met taal, cursussen krijgen aangeboden. 
• Het thema inhoudelijk inbedden binnen de taken en opdrachten van het 

Sociaal Domein.
• Verbeteren van de sociale inclusie (iedereen doet naar vermogen mee in de 

samenleving) door middel van de combinatie van formeel en non-formeel 
leren meer mensen te ondersteunen. 

• Voortzetten van de samenwerking met de ketenpartners.

Harlinger indicatoren

Onderwijs

Deelname in de voorschoolse 
opvang 

Totaal deelname
2017

Totaal bereik
2017

Aantal peuters 2 jaar 109* 151

Aantal peuters 3 jaar 138* 140
*per 1 oktober 2017

Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

Gemeente 
< 25.000 

inw.

Absoluut verzuim* Aantal per 1000 
leerlingen

DUO 2017 0,41 1,29

Relatief verzuim** Aantal per 1000 
leerlingen

DUO 2017 23,51 18,83

Vroegtijdige 
schoolverlaters 
zonder 
startclassificatie

% deelnemers van 
het VO en MBO 
onderwijs

DUO 2016 1,4% 1,2%

* Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school
**Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven maar ongeoorloofd afwezig 
is
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Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten  2.205 2.321 2.264 2.264 2.264 2.264

Baten  176 152 153 153 153 153

Resultaat voor 
bestemming

 -2.029 -2.169 -2.111 -2.111 -2.111 -2.111

Onttrekking 
aan reserves

 1.050  997 959 959 959 959

Toevoeging 
aan reserves 

-1.108 -1.109 -1.115 -1.115 -1.115 -1.115

Mutaties 
reserves

-58 -112 -156 -156 -156  -156

Resultaat na 
bestemming

-2.087 -2.281 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267

Kaderstellende beleidsnota’s
Verordening leerlingenvervoer  2009
Integraal Huisvestingsplan  2011
Verordening Onderwijshuisvesting  2011
IKC-notitie 2014-2015  2014
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PROGRAMMA 6
SPORT,  

CULTUUR  
EN RECREATIE

“De leefbaarheid in onze gemeente wordt onder meer bepaald door de sport, cultuur en 
recreatie mogelijkheden. Harlingen heeft een rijk verleden en dat is terug te zien in de vele 
monumenten. Op dat erfgoed mogen wij meer dan trots zijn. In 2019 zorgen wij ervoor dat 
erfgoed een nog belangrijker thema wordt binnen het beleid en de planvormingsprocessen. In 
2019 werken we ook verder aan de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. 
De Uitvoeringsnota Sport als gevolg op de vastgestelde Sportnota zal in 2019 aan de Raad 
worden voorgelegd. Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. 
Daarom zal er een plan worden opgesteld het plaatsen van fitnesstoestellen langs 
wandelpaden en joggingroutes in onze gemeente.”

Wethouders Harry Boon, Hein Kuiken en Paul Schoute
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Speerpunten

1 We blijven sporten en bewegen stimuleren.

2 Het creëren van een uitdagend en inspirerend cultureel klimaat voor onze 
inwoners en bezoekers.

3 Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven en waarborgen in de 
energietransitie. 

4 Ecologisch groenbeheer van onze bermen en oevers.

5 Ontwikkelen van Westerzeedijk tot een aantrekkelijk recreatief gebied voor 
zowel inwoner als bezoeker.

Nieuw beleid
Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit Bestuursakkoord

Volgende editie Tall-Ships 500.000

Ontwikkeling Westerzeedijk 1.500.000

Sporten in de openbare ruimte 900 9.800 9.680 9.560

Culturele evenementen subsidies 25.000 25.000 25.000 25.000

Ecologische bermen en oevers 750 6.500 6.425 6.350

Onderhoud bermen en oevers 50.000 50.000 50.000 50.000

2.076.650 91.300 91.105 90.910

Vanuit beleidswensen

Extra middelen tentoonstelling 
Rijksmuseum

 15.000 15.000 15.000

Onderhoud uitbreiding Harlinger bos 4.125 4.125 4.125 4.125

Uitvoering roekenbeheerplan 15.000 12.500  

Herindexering Empatec NV 
(groenvoorziening)

30.000 30.000 30.000 30.000

Budget voor Recreatie & Toerisme 
(infoborden)

 50.000  

Verhogen subsidie comité 
Visserijdagen

16.000 16.000 16.000 16.000

Stimulering recreatie en toerisme 15.000 15.000 15.000 15.000

130.125 92.625 80.125 80.125

Toelichting nieuw beleid

Onderhoud uitbreiding Harlinger bos
De raad heeft in 2017 een amendement aangenomen om het bestaande 
Harlinger bos op te waarderen en een uitbreiding te realiseren ten westen van 
de Pollendam. Voor de opwaardering van het bestaande Harlinger Bos en het 
bijbehorende onderhoud zijn al middelen beschikbaar gesteld. Voor de realisatie 
van de uitbreiding zullen we afzonderlijk om middelen vragen. Deze uitbreiding 
vraagt ook extra jaarlijks onderhoudsbudget. 

Stimulering recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme is één van de belangrijkste economische pijlers van de 
gemeente Harlingen. Om de toeristen, nu en in de toekomst, beter van dienst te 
kunnen zijn is een extra budget nodig voor algemeen toerisme/city marketing.
 
Verhoging subsidie comité Visserijdagen
De Visserijdagen zijn sinds jaar en dag van grote waarde voor de (nautische) 
evenementenprogrammering van de gemeente Harlingen.  De verhoging van 
de subsidie biedt kansen voor de Visserijdagen om zich te ontwikkelen naar een 
evenement met een bovenregionaal karakter. Dat zorgt voor meer bezoekers en 
een verhoging van uitgaven in de stad.  

Uitvoering roekenbeheerplan
Door de aanleg van de vernieuwde N31 verplaatsten de aanwezige roekenkolonies 
zich naar de Oosterparkwijk. De overlast bij de bewoners heeft er voor gezorgd 
dat we een roekenbeheerplan hebben opgesteld dat we hebben laten beoordelen 
door de provincie (bevoegd gezag). De provincie Fryslân heeft een ontheffing 
afgegeven voor het roekenbeheerplan voor 2018 t/m 2022. Door het stappenplan 
te volgen verjagen we de roeken naar uitgekozen locaties (beheerlocaties). 

Herindexering Empatec NV (groenvoorziening)
Het aantal uitvoerende medewerkers met een SW-indicatie, dat binnen het groen 
van de gemeente Harlingen werkt, loopt gestaag terug en deze trend zet de 
komende jaren door. De mensen met een SW-indicatie die overblijven in het groen, 
hebben steeds minder ervaring in het groen en hebben daardoor meer aansturing 
nodig. Door tekort aan arbeidskrachten worden de groepen in Harlingen aangevuld 
met uitzendkrachten en, indien mogelijk, aangevuld met inhuurkrachten uit 
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kaartenbakken, zoals Pastiel en (in een later stadium) vanuit de participatiewet.

Speerpunt 1

We blijven sporten en bewegen stimuleren

Harlingen is en blijft een echte sportgemeente. Het is belangrijk dat iedereen kan 
sporten. Draagvlak voor de uitvoering hiervan is de kadernota Sport en Bewegen 
2018-2022. Deze nieuwe visie richt zich op het bevorderen en stimuleren van 
bewegen, het versterken van de lokale sportverenigingen en de bijdrage die sport 
en bewegen levert aan andere beleidsterreinen (onderwijs, gezondheid, het 
sociale domein, jeugdzorg, participatie). Met de realisatie van uitdagende en vrij 
toegankelijke voorzieningen in de buitenlucht voegen we een extra dimensie toe 
aan de ontwikkeling van een grote groep mensen die ongebonden wil sporten en 
bewegen. 
 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Opstellen van een uitvoeringsprogramma 2019 (actieplan) met concrete acties 

en speerpunten voor 2019. 
• Een aan te stellen coördinator zorgt voor uitvoering van de benoemde 

activiteiten in samenwerking met buurtsportcoaches, vakleerkrachten 
gymnastiek, scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

• De vrijwilligerscentrale van de Skûle vervult een sterkere rol bij de invulling van 
vrijwilligerswerk bij afzonderlijke verenigingen.

• Het blijven subsidiëren van sportactiviteiten.
• We plaatsen outdoor fitness- en beweegtoestellen in de openbare ruimte of 

in nog aan te leggen fitnesstuinen waar mensen van alle leeftijden vrijblijvend 
kunnen bewegen. Ook het realiseren van een survivaltuin behoort tot de 
mogelijkheden.

• We actualiseren het gemeentelijk accommodatiebeleid uiterlijk in 2019. Het 
accommodatiebeleid blijft het toetsingskader bij aanvragen van verenigingen 
voor verbetering, aanpassing of uitbreiding van voorzieningen.

• Door middel van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) blijven 
we op gestructureerde wijze, met ketenpartners, werken aan meer beweging 
en gezondere voeding voor onze jongeren.

Speerpunt 2

Het creëren van een uitdagend en inspirerend cultureel klimaat voor onze inwoners 
en bezoekers

Cultuur is van ons allemaal en is essentieel voor de ontwikkeling van ieder mens.
Het streven is te werken aan een uitdagend en inspirerend cultureel klimaat voor 
alle inwoners en bezoekers. Een bruisend Harlingen en/of het hooghouden van een 
naam voor evenementen en culturele uitspattingen is het doel.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Een extra subsidiebudget voor lokale culturele evenementen.
• Een actueel monumentenbeleid dat er voor zorgt dat de cultuurhistorische 

waarde van onze (binnen)stad behouden blijft en waar mogelijk wordt 
versterkt.

• We verlenen medewerking aan de ambities van Fries Blauw, binnen de door de 
raad gestelde kaders.

• We onderzoeken het toekomstperspectief en behoud van Trebol samen met de 
eigenaren.

• In de samenwerking van het Hannemahuis, de Bibliotheek en de boekhandel 
op de Voorstraat vervullen wij een belangrijke rol in het zorgen voor een 
literaire en culturele impuls in het stadshart. 

• Alle kinderen krijgen muziek- en cultuureducatie.
• In samenwerking met vier andere musea exposeren we veertig schilderijen van 

het Rijksmuseum.

Speerpunt 3

Het cultureel erfgoed van Harlingen toekomst geven en waarborgen in de 
energietransitie 

Ons cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van 
deze gemeente. Wij zijn trots op het feit dat Harlingen een 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. We onderzoeken op welke wijze we eigenaren 
kunnen ondersteunen bij vraagstukken als duurzaamheid bij monumenten. Ook bij 
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ruimtelijke (her)ontwikkelingsprocessen geven we cultuurhistorie en de betekenis 
van een locatie een plek.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Goede voorlichting en service bieden aan eigenaren/bewoners van 

monumenten.
• Herijken van de welstandsnota met oog op de energietransitie.
• Samenwerken met cultuurhistorische verenigingen.
• Meer aandacht besteden aan de beleving van erfgoed en promotie van 

erfgoed.
• Cultureel erfgoed een duidelijke plek geven in de ruimtelijke 

planvormingsprocessen.
• Implementatie erfgoed in de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Speerpunt 4

Ecologisch groenbeheer van onze bermen en oevers

We beheren onze bermen, oevers en groenvlakken en stellen daarbij de inheemse 
Flora en Fauna centraal. We vergroten de biodiversiteit en geven de flora en fauna 
de kans om zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Groenelementen omvormen naar extensief beheer waar mogelijk. 
• Beheersmaatregelen aanpassen en hiervoor geschikte machines, materieel en 

bemensing in te zetten. 
• Op een aantal geschikte plekken extra aandacht schenken aan bij-, insect- en 

vlindervriendelijke bomen, struiken en planten. Scholieren en inwoners hierbij 
betrekken. Burgerparticipatie stimuleren.

Speerpunt 5

Ontwikkelen van Westerzeedijk tot een aantrekkelijk recreatief gebied voor zowel 
inwoner als bezoeker 

De Westerzeedijk, op de rand van stad en wad, moet een gebied worden met een 
recreatieve aantrekkingskracht op inwoners en bezoekers. Voor de invulling voeren 

we een open planproces. Specifiek doen we onderzoek naar  
zwemmogelijkheden en het opwaarderen van het strand. De komende jaren 
(her)ontwikkelen we het gebied gefaseerd. We beginnen met quickwins 
en het ruimtelijk raamwerk. Dit doet de gemeente samen met Waterschap 
(dijkversterking) en provincie Fryslân.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Uitwerking ruimtelijk raamwerk met park- en groenstructuur.
• Planvorming met ondernemers.
• Haalbaarheidsonderzoek zwemlocaties in de openlucht.
• Realiseren van de quickwins (o.a. fiets- en wandelpaden, sport- en 

speeltoestellen, snelheidsremming Westerzeedijk).

Harlinger indicatoren

Sport

Indicator 2017 2018 2019

Subsidie aan sportverenigingen 
per inwoner

€ 1,26 €1,26 €1,27

Cultuur

Indicator 2017 2018* 2019*

Bezoekers Hannemahuis 10.017 10.750 12.000

Aantal uitleningen bibliotheek 98.333 95.000 97.000
* het betreft hier ramingen

Ecologisch beheer

Indicator 2018

Ecologisch beheerd areaal

Talud 2.790 m2

Bijenlint bermen 25.000 m2

Padden en insecten 1.000 m2

Totaal 28.790 m2
Toelichting: Ecologisch groenbeheer is een vorm van het beheren van groen 
waarbij de inheemse flora en fauna centraal staan. Ecologisch beheer is er op 
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gericht de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich 
door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. De soortensamenstelling 
van een stuk groen wordt grotendeels bepaald door natuurlijke concurrentie en 
bijgestuurd door de beheerder.

Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst bekende 

gegeven
Gemeente < 
25.000 inw.

Niet sporters % CBS/RIVM 2016 52% 49,9% 

Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten 4.404 5.285 4.641 4.732 4.636 4.713

Baten 957 895 949 956 963 963

Resultaat voor 
bestemming

-3.447 -4.389 -3.692 -3.776 -3.673 -3.750

Onttrekking aan 
reserves

399 1.074 224 275 224 262

Toevoeging aan 
reserves

-39 -39

Mutaties 
reserves

399 1.074 185 275 185 262

Resultaat na 
bestemming

-3.048 -3.315 -3.507 -3.501 -3.488 -3.488

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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PROGRAMMA 7
SOCIAAL DOMEIN

“De gemeente Harlingen is een zorgzame en sociale gemeente. We vinden het 
belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis blijven wonen, nu en in de 
toekomst. Als gemeente willen we in 2019 nog meer inzetten op zorgvernieuwing. 
Ook onderzoeken we de mogelijkheden om pilots op te starten met partners en willen 
we een innovatiefonds opstarten voor innovatieve en preventieve zorginitiatieven. 
Daarnaast wordt schuldhulppreventie en schuldhulpverlening nog beter op de 
agenda gezet.” 

Wethouders Paul Schoute en Hein Kuiken
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SPEERPUNTEN

1 De gemeente Harlingen probeert waar mogelijk een voortrekkersrol te 
vervullen als het gaat om zorgvernieuwing en verbetering van de zorg.

2 Binnen het Gebiedsteam werken we met gekwalificeerde hulpverleners die 
inwoners snel en passend ondersteuning kunnen bieden indien dit nodig is.

3 Verminderen van de administratieve regeldruk.

4 Iedereen die in staat is om te werken moet ook werken.

5 Nieuw Zuid wordt het sociaal cultureel centrum van Harlingen.

6 De sociale functie van Empatec wordt niet geschonden.

7 Het bestrijden van armoede en het helpen van huishoudens met schulden.

8 Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning.

9 Onderdak bieden aan statushouders.

10 Intensivering schuldhulpverlening.

Nieuw beleid

Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit Bestuursakkoord

Harlingen Werkt 2019 en 
verder 250.000

Intensivering 
schuldhulpverlening 15.000 15.000 15.000 15.000

Zorg innovatiefonds 50.000 50.000 50.000 50.000

315.000 65.000 65.000 65.000

Vanuit beleidswensen

Project Mienmaatsje 25.000

Uitbreiding formatie 
gedragswetenschapper

20.000 20.000 20.000 20.000

Uitbreiden aanvullend pakket 
GGD met VoorZorg

13.000 13.000 13.000 13.000

Flexibele schil gebiedsteam 60.000 60.000 60.000 60.000

118.000 93.000 93.000 93.000

Speerpunt 1
De gemeente Harlingen probeert waar mogelijk een voortrekkersrol te vervullen als 
het gaat om zorgvernieuwing en verbetering van de zorg

De gemeente Harlingen bezuinigt niet op zorg en welzijn, maar zet stevig in op 
preventie. In samenwerking met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, huisartsen 
en overige betrokkenen investeert de gemeente in tal van projecten waar 
een preventieve werking vanuit gaat. Daarnaast zetten we in op de beoogde 
transformatie.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Uitbreiden van het preventieve aanbod met diverse programma’s zoals 

VoorZorg, Meeleefgezinnen en Wel Thuis.
• De medewerkers van het Jeugdteam zijn aanwezig op de scholen en andere 

vindplaatsen.
• Onderzoeken of we samen met Veilig Thuis een pilot kunnen starten om 

herhalingsmeldingen en intergenerationele overdracht kunnen voorkomen. 
• Uitvoering geven aan de landelijke actieprogramma’s: Actieplan Zorg voor 

Jeugd, Geweld hoort nergens thuis en Scheiden zonder schade.
• Ontwikkelen van een pilot (buurtseun) waarin een wijkbewoner een 

signalerende en motiverende functie heeft om zorgmijders op weg te helpen.
• Intensiveren van de samenwerking tussen huisartsen, geboortezorg, GGD en 

het gebiedsteam.
• Oprichten van sociaal innovatiefonds voor innovatieve en preventieve 

zorginitiatieven. Het fonds wordt onder meer gevuld met eventuele 
gemeentelijke overschotten uit het sociale domein.

• Intensivering van preventief huisbezoek bij ouderen.
• Ontwikkeling dagbestedingsvoorziening voor ouderen en dementerenden.
• Waardering en ontlasten van de mantelzorgers.
• Voortzetten van het project Mienmaatsje.

Speerpunt 2

Binnen het Gebiedsteam Harlingen werken we met gekwalificeerde hulpverleners 
die inwoners snel en passend ondersteuning kunnen bieden indien dit nodig is
Het Gebiedsteam Harlingen heeft een brede taakopdracht: jeugd (zorg), WMO, de 
Participatiewet en daaraan gelieerde beleidsdomeinen, waaronder onderwijs. 
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De intentie is om integraal te werken (één plan/ één hulpverlener) en zo inwoners 
van de gemeente Harlingen snel en adequaat (verder) te helpen. 

Om snel en efficiënt in te spelen op drukte is structureel een hoger budget 
opgenomen voor een flexibele schil van het gebiedsteam. Hiermee voorkomen en 
verminderen we de wachtlijsten en kunnen we ziekteverzuim vermijden. Op deze 
manier is opschalen naar duurdere specialistische zorg minder snel nodig.

Wat gaan we er in 2019 voor doen? 
• We faciliteren medewerkers om deel te nemen aan scholing en intervisie.
• Het jeugdteam krijgt structureel de beschikking over een 

gedragswetenschapper.
• Doorlopende deskundigheidsbevordering door de inzet van de 

gedragswetenschapper in het Gebiedsteam.
• Doorontwikkeling verbeterpunten uit het onderzoek’ Duurzame inrichting 

gebiedsteams NWF’ (Arena Consulting 2016). 
• Verkenning mogelijkheden om de wijkverpleegkundige meer mandaat te geven 

in het WMO domein.

Speerpunt 3

Verminderen van de administratieve regeldruk

In 2017 is met het Gebiedsteam Harlingen een pilot Vermindering administratieve 
regeldruk gestart. Het idee is om te kijken of we de werkwijze kunnen 
vereenvoudigen en of we meer maatwerk kunnen bieden. De pilot is in nauwe 
samenwerking met de dienst SoZaWe uitgevoerd. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Vereenvoudiging van de aanvraag maatwerkvoorziening. 
• Bestaande budgetten ‘ontschot’ inzetten.
• Verantwoordelijkheden laag (bij de sociaal werker).
• Sturing op kwaliteit en doelmatigheid en niet alleen op rechtmatigheid. 

Speerpunt 4

Iedereen die in staat is om te werken moet ook werken

Het aantal mensen in de bijstand is relatief hoog ten opzichte van andere Friese 
gemeenten. Met Harlingen Werkt zetten we in op een intensieve en persoonlijke 
begeleiding van mensen die langdurig in de bijstand zitten met als doel hen te 
activeren en te begeleiden naar (betaald) werk. Het doel is minder mensen in de 
bijstand. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Extra begeleiding/coaching vanuit MFC Het Vierkant (Harlingen Werkt!).
• Samenwerking met andere instanties waaronder UWV, Pastiel, Nieuw Zuid en 

Gebiedsteam Harlingen.
• Zorgen voor een betere ‘match’ tussen werkgevers en werkzoekenden.
• Fraude met toeslagen en uitkeringen wordt hard aangepakt.
• 30 mensen extra aan werk helpen, waarvan 15 fulltime en 15 parttime.

Speerpunt 5

Nieuw Zuid wordt het sociaal cultureel centrum van Harlingen

Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen terecht in Nieuw 
Zuid (voorheen gebouw C). Daar wordt een gevarieerd activiteitenprogramma 
aangeboden en mogelijkheden zelf en/of met anderen te ontwikkelen. Er is een 
directe verbinding met Empatec/Pastiel waar het gaat om doorontwikkeling 
naar de reguliere arbeidsmarkt. De persoonlijke benadering staat ook hier 
centraal evenals de mogelijkheid bewoners/burgers om initiatieven die een 
maatschappelijk doel dienen te ontplooien volgens het ‘right to challenge’ beginsel 
waarbij burgers taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het 
anders, beter, slimmer en /of goedkoper kan.

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• In samenspraak met Skûle Welzijn de verbetermogelijkheden onderzoeken en 

het beheer dat tot nu toe in handen is van Carex overdragen aan De Skûle.
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• Met Empatec afspraken maken over inhoudelijke samenwerking voor de 
Klussenbus.

• We ondersteunen de aanvraag bij het Kansenfonds voor de oprichting van het 
bewonersbedrijf Ammeroetoe.

Speerpunt 6

De sociale functie van Empatec wordt niet geschonden

Het sociale werkbedrijf Empatec streeft naar resultaatverbetering met als doel 
om de voorziening in stand te houden. Doordat de rijksvergoeding substantieel 
wordt verlaagd, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage onontkoombaar. 
De verwachting is dat de structurele bijdrage verhoogd wordt tot € 1.250 per 
arbeidsplaats (nu: € 500 per arbeidsplaats).

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Samen met de andere gemeenten in de GR Fryslan West invulling geven aan de 

uitvoering van de Participatiewet (Werk).
• De haalbaarheid van een detacheringsfaciliteit onderzoeken.

Speerpunt 7

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. Om die reden zijn met fondsen als 
stichting Leergeld, jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds afspraken gemaakt voor 
ondersteuning van gezinnen met weinig geld. 

Schuldpreventie heeft hoge prioriteit. Er is een implementatieplan schuldpreventie 
in uitvoering bij de gebiedsteams. Qua uitvoeringsorganisatie wordt de 
samenwerking tussen professionals van het Gebiedsteam en anderen waaronder 
vrijwilligers als IDO en Humanitas en Amargi (Goede Gieren) en de Kredietbank 
Noord Nederland versterkt. De uitvoering hiervan gebeurt vanuit het Vierkant. 

Met andere partijen waaronder energiebedrijven, de bouwvereniging, 
zorgverzekeraar en dergelijke maken we signaleringsafspraken.

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Afspraken met fondsen continueren.
• De resultaten van het armoedebeleid uitwerken.
• Samen met ketenpartners schuldenproblematiek eerder opsporen, door 

selectief risicogroepen te benaderen.

Speerpunt 8 

Integratie vluchtelingen met verblijfsvergunning

Wij vinden dat de gemeente Harlingen een taak en verantwoordelijkheid heeft 
om vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogeheten statushouders in de 
gemeente Harlingen zo gauw mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. 
Om nieuwe Harlingers vergelijkbare kansen te bieden als andere inwoners pakken 
we de integratie en participatie zorgvuldig op en is er het sociaal programma. 
Veder wordt er zo snel als mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande aanbod 
van instrumenten om mensen te integreren en te laten participeren. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• De gemeente zorgt ervoor dat statushouders snel ingeburgerd worden, 

taalvaardigheid is hierbij een sterk aandachtspunt. Arbeidsvermogen dient zo 
snel als mogelijk aangesproken te worden. 

• Uitvoering geven aan het participatieverklaringstraject dat is gekoppeld aan de 
maatschappelijke begeleiding. 

• Samenwerking binnen het sociaal domein Noordwest Friesland behouden en 
versterken.

Speerpunt 9 

Onderdak bieden aan statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen mogen verhuizen naar 
eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt primair 
bij de gemeenten. Elke gemeente is verplicht naar verhouding van het aantal 
inwoners een aantal vergunninghouders te huisvesten. Het Rijk legt hen hiervoor 
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halfjaarlijks een taakstelling op. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Woningen bestemmen en inrichten voor statushouders.
• Prestatieafspraken maken met de woningcorporatie over hun aandeel in de 

huisvesting. 

Speerpunt 10

Intensivering schuldhulpverlening.

De komende jaren investeren we stevig in de aanpak van schuldhulpverlening, 
zowel aan de voorkant (preventie) als aan de achterkant (nazorg). Belangrijk 
is dat in een zo vroeg mogelijk stadium ingegrepen wordt in situaties waar 
problematische schulden dreigen te ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen, 
maar in beginsel kan iedereen geconfronteerd worden met problematische 
schulden, wat kan leiden tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade. 
Het is dan van belang om zo vroeg mogelijk adequate hulp en ondersteuning te 
bieden. In 2018 is daarom het geactualiseerde beleidsdocument ‘Dienstregeling 
schuldhulpverlening 2018-2022’ vastgesteld. Het gebiedsteam coördineert de 
uitvoering. Het Gebiedsteam werkt nauw samen met andere professionele en 
vrijwilligersorganisaties. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Voorlichting over geldzaken op scholen organiseren.
• Mobility Mentoring introduceren als werkwijze. (Mobility Mentoring is gericht 

op duurzame economische zelfredzaamheid).
• In samenwerking met het onderwijs deelnemen aan de Week van het geld 

(maart 2019).
• Aandacht voor de groep 18 - / 18+, begeleiding van jongeren als ze 18 jaar 

worden en wijzen op de gevolgen (serious game).

Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

Gemeente < 
25.000 inw.

Banen Aantal per 1.000 
inwoners in de 
leeftijd 15 – 64 jaar

LISA 2017 676,2 627,9

Jongeren met een delict 
voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker 
Instituut 2015

1,6% 0,83%

Kinderen in 
uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 
jaar

Verwey Jonker 
Instituut 2015

6,21% 3,48%

Netto 
arbeidsparticipatie

% van de werkzame 
beroepsbevolking 
ten opzichte van 
de (potentiële) 
beroepsbevolking

CBS 2017 62,9% 67.6%

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker 
Instituut 2015

2,38% 1,01%

Personen met een 
bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 
inwoners

CBS 2017
(2e halfjaar)

52,2 21,9 

Lopende re-
integratievoorz.

Aantal per 1.000 
inwoners 15 – 64 
jaar

CBS 2017
(2e halfjaar)

48,9 18,7 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 
tot 18 jaar

CBS 2017 7,5% 8,8%

Jongeren met 
jeugdbescherming

% van alle jongeren 
tot 18 jaar

CBS 2017 1,4% 0,9%

Jongeren met 
jeugdreclassering

% van alle jongeren 
van 12 tot 23 jaar

CBS 2017 0,5% 0,5%

Cliënten met een 
maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 
inwoners

CBS 2017 70 46
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Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten  22.480  23.586 23.393 23.181 23.147 23.052

Baten  7.713  7.847  7.836  7.836  7.836  7.836

Resultaat voor 
bestemming

-14.767 -15.739 -15.557 -15.345 -15.311 -15.216

Onttrekking 
aan reserves

 1.371 494 52 52 42 42

Toevoeging 
aan reserves

 -1.157

 214 494 52 52 42 42

Mutaties 
reserves

Resultaat na 
bestemming

-14.553 -15.245 -15.505 -15.293 -15.269 -15.174

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
Implementatieplan schuldpreventie  2016
Startnotitie Armoede, korte en lange termijnaanpak in  
samenhang bekeken  2017 
Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 2017
Startnotitie Armoede, korte en lange termijnaanpak in  
samenhang bekeken  2017
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PROGRAMMA 8
VOLKSGEZOND- 
HEID EN MILIEU

“De unieke ligging aan het Werelderfgoed de Waddenzee maakt ons nog 
meer bewust van onze rol en taak wanneer het aankomt op duurzaamheid en 
klimaatadaptatie. In 2019 zetten we in op het beter scheiden van afval, geven we 
vorm en invulling aan de Friese energietransitie. Aan de Raad zal een plan worden 
gepresenteerd om te komen tot meer biodiversiteit in het openbaar groen. Verder 
werken we actief samen met partners om tijdig maatregelen te treffen tegen 
bodemdaling door zoutwinning.” 

Wethouders Hein Kuiken en Harry Boon
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SPEERPUNTEN

1 Een gezond evenwicht tussen ecologie en economie door het toepassen 
principes duurzaamheid.

2 Een doelmatige, milieuhygiënische, economische en duurzaam 
verantwoorde afvalinzameling.

3 Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van en meewerken aan de 
toekomst van de FUMO.

4 De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven.

5 Zoutwinning onder het Wad.

6 Meer aandacht schenken aan waterbeheer.

7 Realiseren zonnepanelen langs de N31.

8 De REC is een voortdurend punt van zorg en aandacht van de Gemeente 
Harlingen in het belang van haar inwoners.

 
Nieuw beleid

Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit beleidswensen

Hartveilig Harlingen 7.500 7.500 7.500 7.500 

Aanpassen verordening 
begraafplaats 10.000 - - -

17.500 7.500 7.500 7.500

Toelichting nieuw beleid

Aanpassen verordening begraafplaats
In de huidige tijd stellen de rechthebbenden op de begraafplaats steeds meer 
eisen aan de manier van begraven. Daarbij is de trend dat de laatste rustplaats 
een plek moet zijn met een eigen identiteit. Om rekening te houden met het 
algehele belang qua begraven en inrichting van de laatste rustplaats, passen we de 
verordening van de begraafplaats uit 2006 aan.

Speerpunt 1

Een gezond evenwicht tussen ecologie en economie door het toepassen principes 
duurzaamheid.

Duurzaamheid wordt langzaam maar zeker een factor bij alle te  
nemen besluiten. In de komende jaren staat de energietransitie centraal.  
We onderschrijven de doelstellingen van de Friese energiestrategie, die we samen 
met de gemeente Leeuwarden en de gemeente Waadhoeke in een programma 
voor Harlingen uitwerken in het kader van de Streekagenda Noordwest. De titel 
Fairtrade willen we behouden. 
 

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Voor het gemeentelijk vastgoed een energieplan opstellen om ons vastgoed 

energieneutraal te krijgen.
• Het gezamenlijk, via Streekagenda Noordwest, toewerken naar een Routekaart 

per gemeente voor het aardgasvrij maken van onze gehele regio, met een 
fasering voor de aanpak (welke wijken wanneer) en inzicht in de alternatieve 
warmtevoorziening op wijkniveau.

• Pilottrajecten starten in 2 wijken of dorpen per gemeente om tot de eerste 
energieneutrale wijken en dorpen te komen.

• De MKB bedrijven op een praktische manier aan de slag laten gaan met 
energiebesparing en duurzame energie.

• Medewerking verlenen aan de realisatie van zonnepanelen op het 
langparkeerterrein.

• Bij vervangingsinvesteringen van het wagenpark opteren voor de aanschaf van 
de milieuvriendelijkste vervoermiddelen.

• De werkgroep fairtrade actief blijven ondersteunen.

Speerpunt 2

Een doelmatige, milieu-hygiënische, economische en duurzaam verantwoorde 
afvalinzameling.

Er wordt hard gewerkt aan een betere afvalscheiding met steeds meer hergebruik 
van afval. Afval bestaat uit grondstoffen. Het uitgangspunt is dat deze kunnen 
worden hergebruikt. 
De doelstelling is dat er aan het eind van de bestuursperiode er niet meer dan 
100 kg per jaar per persoon mag worden verbrand, conform de nationale VANG-
doelstellingen (Van Afval naar Grondstof).
 



49

Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

Wat gaan we er in 2019 voor doen ?
• Verder inzetten van diverse hulpmiddelen en maatregelen om een betere 

scheiding van GFT te bevorderen.
• Actiever worden bij de aanpak van zwerfafval.

Speerpunt 3

Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering van en meewerken aan de toekomst 
van de FUMO.

In nauwe samenwerking met alle partijen is de FUMO goed op weg met het 
ontwikkelingsprogramma 2.0. Dat programma geeft inzicht in de veranderopgave 
om de FUMO door te ontwikkelen naar FUMO.2.0. 
Wij blijven deze complexe veranderopgave actief ondersteunen. 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 de Friese overheden. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen ?
• Onze bijdrage blijven leveren aan de ontwikkelagenda, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk, ambtelijk actief als deelnemer aan het programmateam Werken 
aan de Toekomst. 

Speerpunt 4

De inwoners van Harlingen bewuster en gezonder laten leven

De gemeente Harlingen gaat door met het ingezette beleid. Eind 2017 is de nieuwe 
nota Gezond 2018-2021 vastgesteld die richting geeft aan het beleid voor de 
komende vier jaar. De gemeente Harlingen zet in op preventie, bevorderen van 
de gezondheid, het voorkomen van chronische ziekten en het terugdringen van 
gezondheidsverschillen tussen laag- en hoog opgeleiden.
De gemeente Harlingen heeft vorig jaar de eerste stap gezet naar een hartveilige 
gemeente. Om dit te kunnen realiseren is een goede dekking van reanimatie-
burgerhulpverleners en aangemelde AED’s noodzakelijk. Niet alleen nu, maar ook 
voor in de toekomst. Om dit mogelijk te kunnen maken is er jaarlijks een budget 

voor onder andere de kosten van de (herhaling) AED trainingen en  
eventuele AED kosten. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen?
• Uitvoering geven aan de nota Gezond 2018-2021.
• Voortzetten van de JOGG aanpak.
• Zorgdragen voor een voldoende dekking van burgerhulpverleners en 24 uurs 

beschikbare AED’s.
• Voortzetten pilot Supranet (suïcidepreventie).
• Continueren van de actieve voorlichting aan jongeren over alcohol, drugs, 

sociale media, pesten, veilig vrijen etc.

Speerpunt 5

Zoutwinning onder het Wad

Al vele jaren wordt er onder land zout gewonnen ten noorden van de gemeente 
Harlingen. Dit zout wordt in Harlingen verwerkt. In 2019 zal de zoutwinning zich 
gaan verplaatsen naar een locatie onder de Waddenzee binnen de gemeente. De 
gevolgen hiervan volgen we nauwgezet. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen ?
• Met diverse partijen, waaronder het zoutbedrijf zelf, kijken we of bij 

toekomstige zoutwinning extra maatregelen genomen kunnen worden om 
tijdig eventuele bodemdaling te constateren.

•  Waar nodig nemen we maatregelen om schade voor de bebouwde omgeving 
en dan met name de historische binnenstad van Harlingen te voorkomen.

• Gezamenlijk optrekken met diverse partijen om te komen tot een heldere 
communicatie naar alle betrokkenen.

• Bewerkstelligen van een verandering/verbetering van de schaderegelingen en 
het blijvend aandacht vragen voor het veiligheidsaspect van de zoutwinning. 
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Speerpunt 6

Meer aandacht schenken aan het waterbeheer

Het waterbeheer binnen onze gemeente verdient meer aandacht. Maatregelen, 
zoals open waterberging, bieden kansen op verfraaiing van de openbare ruimte 
en recreatieve mogelijkheden. Het gemeentelijk rioleringsplan moet afgestemd 
worden op bovenstaande maatregelen. Verder is het waterbeheer gediend bij een 
lager percentage verharding in tuinen en in de openbare ruimte. 

Wat gaan we er in 2019 voor doen ?
• Groene tuinen stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven bij de inrichting 

van de openbare ruimte.
• Gezamenlijk met het Wetterskip een uitvoeringsplan opstellen om het 

waterbeheer in stedelijk gebied en dorpen klimaatbestendig te maken.
• Afspraken maken met het Wetterskip over het spuien van stedelijk 

binnenwater om de boezem vers te houden.
• Overleggen met de provincie en het havenbedrijf om de venstertijden voor 

de bediening van bruggen in onze gemeente beter te laten aansluiten op de 
belangen van weggebruikers.

Speerpunt 7

Realiseren zonnepanelen langs de N31.

Op korte termijn in overleg te treden met Rijkswaterstaat en zonodig de Provincie, 
om te onderzoeken op welke wijze langs en boven het traject van de N31 in de 
Gemeente Harlingen zonnepanelen geplaatst en economisch geëxploiteerd kunnen 
worden.

Harlinger indicatoren
Milieu
Aantal kilo’s restafval dat verbrand wordt 

Indicator 2016 2017

Restafval dat wordt verbrand (per inwoner*) 148 kg. 128 kg.
*Bron: Omrin

Algemene indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst bekende 

gegeven
Gemeente < 
25.000 inw.

Omvang 
huishoudelijk 
restafval

Kg/inwoner CBS 2016 228 152 

Hernieuwbare 
elektriciteit

% RWS 2016 155,7% n.b%

Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten  3.823  3.828  3.982  4.011  4.026 4.041

Baten  3.447  3.475  3.523  3.632  3.706 3.720

Resultaat 
voor 
bestemming

-376 - 353  -459 -379  -320 -321

Onttrekking 
aan reserves

 10 

Toevoeging 
aan reserve

Mutaties 
reserves

 10

Resultaat na 
bestemming  -366  -353  -459  -379  -320  -321
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Kaderstellende beleidsnota’s

Volksgezondheid
Nota ‘Harlingen Gezond gemeentelijk gezondheidsbeleid’  2013
Nota Harlingen Gezond 2018-2021 2018

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
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PROGRAMMA 9
VOLKSHUISVESTING, 

RUIMTELIJKE ORDENING 
EN STEDELIJKE VERNIEUWING

“Onze leefomgeving bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van wonen, werken en 
recreëren. De gemeente Harlingen vindt het daarom van groot belang om samen 
met haar bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te kijken wat er nodig 
is om nu en in de toekomst nodig is op het gebied van volkshuisvesting, openbare 
ruimte en gebiedsontwikkeling. Zo gaan we in 2019 met de Bouwvereniging en 
bewoners de planvorming Midlum opstarten en zullen op diverse plekken in de stad 
woningbouwprojecten van start gaan.” 

Wethouder Hein Kuiken



54

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 Meer innovatieve woonconcepten ontwikkelen en realiseren

Nieuw beleid
Onderwerp 2019 2020 2021 2022

Vanuit beleidswensen

Tijdelijk uitbreiden bouwtoezicht 
binnenstad

 40.000 

Invoering omgevingswet  75.000 75.000 

Stedenbouwkundige  12.000 12.000 12.000 12.000 

Aanleg buitendijks fietspad 35.000

162.000 87.000 12.000 12.000

Toelichting nieuw beleid

Aanleg buitendijks fietspad
De partners van de streekagenda Noordoost en Noordwest Fryslân hebben de 
wens om een doorgaande buitendijkse fietsroute langs de Waddenkust van 
Fryslân te realiseren. Dit buitendijkse fietspad, zonder obstakels, komt tussen 
Harlingen en Lauwersoog te liggen en sluit aan op de Groningse fietsroute Kiek 
over Diek en het buitendijkse fietspad over de Afsluitdijk. Voor het deel van het 
fietspad in Harlingen moeten we drie betonbakken (t.b.v. roosters) aanleggen. 
Het doel van deze fietsroute is het vergroten van de toeristische en recreatieve 
aantrekkingskracht van NO en NW Fryslân. 

Tijdelijk uitbreiden bouwtoezicht binnenstad
De tijdelijke uitbreiding van het bouwtoezicht is nodig om nog beter uitvoering 
te geven aan het actieplan monumenten. Er zijn inmiddels de nodige illegale 
bouwwerkzaamheden opgespoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om zonder 
vergunning aangebrachte reclames, zonwering, zonnepanelen of strijdig gebruik, 

zoals bijvoorbeeld verhuur in de vorm van ‘bed and breakfast’.  
Naast bovengenoemde constateringen willen we ook optreden tegen eigenaren 
van verpauperde panden in de binnenstad. 

Speerpunt 1

Van een goede ruimtelijke ordening naar ruimte voor ontwikkeling en waarborgen 
voor kwaliteit

De komende jaren zetten we de stap van het werken op basis van de Wet 
ruimtelijke Ordening naar het werken met de Omgevingswet. Tot nu is de groei 
en inrichting van de gemeente Harlingen mede tot stand gekomen op basis van 
documenten vanuit de Wet Ruimtelijke ordening. Met name het bestemmingsplan 
was, als een juridisch bindend document, een leidraad voor ontwikkelingen 
maar met name ook voor het beheer en beschermen van de bebouwde en 
onbebouwde omgeving. In de afgelopen jaren is dan ook gewerkt aan een bestand 
bestemmingsplannen dat op dit moment voor 99% actueel is. 

In 2019 ligt de focus nog nadrukkelijker op de implementatie van de 
Omgevingswet. Het motto van deze wet is: “ruimte voor ontwikkeling en 
waarborgen voor kwaliteit”. We werken verder aan het leggen van een basis 
voor de op te stellen omgevingsvisie, in de vorm van een plan van aanpak en 
het omgevingsplan. Ook kijken we naar de lokale “regelruimte” zoals die in de 
Omgevingswet is aangekondigd. De invoering van de wet en het maken van de 
omgevingsvisie en omgevingsplan vergen een forse investering op financieel maar 
ook personeel gebied. 
Via de beleidswensen vragen wij hier extra budget voor. Gezamenlijk met de 
gemeenteraad, bewoners, bedrijven en maatschappelijke partijen gaan we 
werken aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 

Qua ruimtelijke ontwikkeling geven we verder inhoud aan de ontwikkeling van de 
Westerzeedijk, het begeleiden van nieuwe (bouw)initiatieven en het afronden van 
lopende bestemmingsplanprocedures. Bij nieuwe bouwinitiatieven is het belangrijk 
om vroegtijdig aan te kunnen haken om zo te kunnen inzetten op een goede 
stedenbouwkundige kwaliteit. In de begroting hebben we hier extra middelen voor 
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opgenomen. Deze extra stedenbouwkundige inzet kunnen we ook gebruiken bij 
het vormgeven van de inrichting van de openbare ruimte. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Voorbereidingen treffen invoering Omgevingswet.
• Plan van aanpak omgevingsvisie.
• Starten met opstellen omgevingsplan.
• Afronding lopende bestemmingsplanprocedures.

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 onder ouderen uit 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.

De corporatie nodigt de gemeente en huurdersvereniging jaarlijks uit om te 
komen tot prestatieafspraken. We hebben in 2018 goede ervaringen met een 
onafhankelijke procesbegeleider bij het maken van prestatieafspraken. Gemeente, 
bouwvereniging en huurdersvereniging zijn het erover eens dat die bijdraagt aan 
een gelijkwaardige positie aan tafel en een vlot procesverloop. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Samen met de Bouwvereniging en de bewoners wordt de planvorming Plan 

Zuid fase 3 opgestart door een stedenbouwkundig ontwerp te maken.
• Samen met de Bouwvereniging en bewoners wordt de planvorming Midlum 

opgestart door een stedenbouwkundig ontwerp te maken.
• Nieuwe bindende prestatieafspraken met de Bouwvereniging 

maken 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.

• Bestemmen van vrijvallende ontwikkellocaties voor de realisatie van 
huurwoningen voor de middeninkomens.

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 ook een negatieve invloed 
op de woon- en leefomgeving. Wij blijven daarom inzetten op het programma 
‘Leegstand en herbestemming’. 

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Doorgaan met het verlenen van leegstandswetvergunningen die het mogelijk 

maken een (particuliere) woning voor maximaal 5 jaar te verhuren.
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Speerpunt 4

Meer innovatieve woonconcepten ontwikkelen en realiseren

Inzetten op meer diversiteit in het woningenbestand. Waarbij ruimte wordt 
gezocht voor innovatieve concepten zoals Tiny Houses, deze moeten een plek 
krijgen in de gemeente. Tevens moeten nieuwe woningbouwprojecten zoveel 
mogelijk energieneutraal worden.

Wat gaan wij er in 2019 voor doen?
• Ruimte zoeken voor Tiny Houses, concrete locatie ontwikkelen in 

samenwerking met initiatiefnemers.
• Wonen op het water onderzoeken en locaties in beeld brengen.
• Ruimte zoeken en bieden voor bouwen van Kangoeroe- (mantelzorg)woningen. 

Harlinger inidcatoren

Aanbod huurwoningen

Indicator* 2015 2016 2017

Beschikbare huurwoningen naar 
prijsklasse 

Goedkoop  
(<€ 414,02) 25% 26% 26%

Betaalbaar  
(>= € 414,02 en < € 592,55) 71% 69% 69%

Duur<huurtoeslaggrens  
(>= € 592,55 en € 640,14) 4% 4% 5%

Duur>huurtoeslaggrens  
(>= € 640,14 tot € 710,68) 0% 1% 0%

* bron: jaarverslag 2017 De Bouwvereniging. vermelde cijfers zijn exclusief 
woningen die via een makelaar of particulier worden aangeboden 
  

Algemene Indicatoren
Indicator Eenheid Bron Laatst 

bekende 
gegeven

Gemeente, 
25.000 

inw.

Gemiddelde WOZ 
waarde

1000 euro CBS 2018 156 260

Nieuw gebouwde 
woningen

Aantal 
per 1000 
woningen

Basisregistratie 
adressen en 
gebouwen 2016

1,3 8,2

Demografische druk* % CBS 2018 85,8% 78,5%

Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuis
houdens

In Euro’s COELO 2018 557 690

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuis
houdens

In Euro’s COELO 2018 612 766

* De som van het aantal personen van 0 tot 20 en van 65 en ouder ten opzicht van 
het aantal personen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar.
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Financiën
X €1000 Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

Lasten 974  2.274  858 823 823  823

Baten 242  180  183 183 183  183

Resultaat 
voor 
bestemming

-732  - 2.094 -675 -640 -640 -640

Onttrekking 
aan reserves

266  1.670 40 40 40  40

Toevoeging 
aan reserves

Mutaties 
reserves

266  1.670 40 40 40  40

Resultaat na 
bestemming

 -466  -424 -635 -600 -600 -600

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 –
Huurdersvereniging 2018 
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

1. 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-zaakbelastingen (OZB) de belangrijkste. Ook de opbrengst 
van de toeristenbelastingen moet als algemeen dekkingsmiddel worden 
aangemerkt.
Daarnaast zijn er nog heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen 
horen, maar wel in het beleidsmatige deel van het overzicht betrokken worden. 
De belangrijkste zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt bij 
de samenstelling van de begroting 2019 is een verhoging van de tarieven met het 
geschatte inflatiepercentage van 1,5 %.

2. Kosten overhead
Ingaande 2017 worden de overheadkosten als apart taakveld centraal begroot 
binnen programma 1 Bestuur en Ondersteuning en worden in de programma’s 
alleen nog de kosten opgenomen 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 zal op 
dezelfde wijze nu ook de overheadkosten extracomptabel toegerekend moeten 
worden. Voor deze toerekening wordt een eenvoudige methode gevolgd. Deze 
methode houdt in dat een opslag wordt berekend door de totale overhead-kosten 
(het saldo van het taakveld overhead) uit te drukken in een percentage van de 
direct aan het primaire proces toegerekende loonkosten. Voor de begroting 2019 
is deze opslag berekend op: € 5.931.000 (totale kosten overhead) : € 5.008.000 
(loonkosten toegerekend aan primair proces)* 100% = 118%. Voor die belastingen 
en rechten waarin maximaal 100% kostenverhaal mag plaatsvinden wordt voor de 
berekening van het kostendekkingspercentage rekening gehouden met deze opslag 
voor overhead.

3. Verhogingen 2019
In de begroting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

Onroerende-zaakbelasting
In 2019 wordt uitsluitend het eigenarentarief woningen verhoogd met het 
geschatte inflatie-percentage van 1,5%. Tijdens de behandeling van de Kadernota 
begroting 2019 is besloten de tarieven voor niet-woningen niet te verhogen 
(amendement).

Afvalstoffenheffing
In 2019 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. Evenwel, gezien de 
kostenontwikkelingen, wordt voorgesteld dit gefaseerd in 3 jaar te realiseren.
Gebleken is dat de kosten in 2019 per saldo € 141.000 zijn gestegen terwijl het 
aantal huishoudens met 190 is gedaald. De kostenstijging wordt voornamelijk 
veroorzaakt door toegenomen kosten inzameling en kringloopstation en (nieuwe) 
kosten ondergrondse afvalcontainers en GFT-zuilen in de binnenstad. Daarnaast 
wordt een lagere vergoeding voor nascheiding van verpakkingsmateriaal en 
zwerfafval ontvangen.
Het ineens volledige doorbelasten van de gestegen kosten in de tarieven zou 
betekenen dat het tarief van een eenpersoonshuishouden met € 10,08 en het 
tarief van een meerpersoons-huishouden met € 33,00 zou stijgen. Wij vinden 
deze forse tariefsverhogingen onwenselijk en stellen daarom voor de gestegen 
kosten gefaseerd in 3 jaar door te belasten in de tarieven, waardoor in 2021 weer 
volledige kostendekking ontstaat.
Het tarief voor een eenpersoonshuishouden komt daardoor op € 171,48, 
een stijging ten opzichte van het tarief 2018 met € 3,36. Het tarief voor een 
meerpersoonshuishouden komt dan op € 234,00, een stijging ten opzichte van 
2018 van € 11,04. De tarieven voor een extra grijze of groene container worden 
verhoogd met 1,5% inflatie.
Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met een korting van € 5 
voor alle huishoudens. Het totaalbedrag van de korting, groot € 36.000, wordt 
gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. De raad heeft hiertoe besloten bij de 
vaststelling van de Kadernota 2017.
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Rioolheffing
In 2019 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. 
Het nieuwe vastrecht voor niet-woningen (25m²-60m²) is berekend op € 91,72 
een stijging ten opzichte van 2018 met € 1,06. Het vastrecht voor alle overige 
objecten komt hierdoor op €  183,44 een stijging ten opzichte van 2018 met 
€ 2,12. De heffing voor gebruikers wordt in 2019 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 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 eerst na verloop van 3 jaar aan 
te passen aan de totale inflatie over deze periode.

Overige belastingen en rechten
Conform de Kadernota begroting 2019 worden de tarieven van de overige 
heffingen in 2019 met 1,5% verhoogd. De hondenbelasting daarentegen wordt 
afgeschaft.

4. 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 
opbrengsten

Kosten-
dekking

Titel 1 231.130 121.459 352.589 291.252 82,60%

Titel 2 118.241 96.435 214.676 153.066 71,30%

Titel 3 11.124 13.173 24.297 4.984 20,51%

Totale
tarieventabel

360.495 231.067 591.562 449.302 75,95%

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het rapport “Onderzoek 
kostendekkendheid leges”, dat als bijlage is toegevoegd aan de raadvoorstellen 
voor de belastingtarieven.
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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 1.499.000 1.167.000

Baten taakvelden 257.000 0

Kwijtscheldingen 94.500 0

Netto lasten taakvelden 1.336.000 1.167.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead (118% van de 
toegerekende loonkosten)

53.000 194.000

(Compensabele) BTW 311.000 229.000

Totale lasten 1.700.000 1.590.000

Opbrengst heffing 1.546.000 1.557.000

Bijdrage voorziening (dekking 
kortingen)

36.000 33.000

Totale baten 1.582.000 1.590.000

Dekkingspercentage 93% 100%
 

5. Overzicht belangrijkste tarieven 

Soort heffing 2018
in euro’s

2019
in euro’s

Onroerende-zaakbelasting ¹

Woningen:

- eigenaren in percentage van de WOZ-waarde 0,1330 N.t.b.²

Niet-woningen

- eigenarentarief in percentage van de WOZ-waarde 0,3020 N.t.b.²

- gebruikerstarief in percentage van de WOZ-waarde 0,2272 N.t.b.²

Afvalstoffenheffing:

- voor eenpersoonshuishoudens 168,12 171,48

- voor meerpersoonshuishoudens 222,96 234,00

- voor extra containergebruik (grijs) 145,92 148,08

- voor extra containergebruik (groen) 26,76 27,12

Rioolheffing:

- voor eigenaren niet-woningen 25 m² - 60 m² 90,66 91,72

- voor eigenaren alle overige objecten 181,32 183,44

- voor gebruikers per volle 150 m³ boven 250 m³ 31,56 32,04

¹ Voor de heffing van onroerende-zaakbelasting in 2019 vindt in 2018 hertaxatie 
plaats naar de waardepeildatum 1 januari 2018. De uitkomst hiervan is van belang 
voor de tariefberekening.
² Nader te bepalen
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6. 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
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Aantal verzoeken met volledige kwijtschelding 479 500 490

Aantal verzoeken met gedeeltelijke 
kwijtschelding

0 15 10

Aantal verzoeken dat is afgewezen 135 150 145

Totaal aantal verzoeken 614 665 645

7. 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 2018 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. 
De gemiddelde woonlasten in Friesland bedragen voor een 
eenpersoonshuishouden € 613 en voor een meerpersoonshuishouden € 711. 
De woonlasten in Harlingen bedragen € 557 en € 612 waarmee respectievelijk 
een 4e (2017 = 6e) en een 1e plaats (2017 = 2e) wordt ingenomen van de 20 
Friese gemeenten.Voor een nader inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten 
meerpersoonshuishoudens gedurende de periode 2017 tot en met 2022 
wordt verwezen naar het onderdeel financiële kengetallen van paragraaf B. 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing (Belastingcapaciteit: woonlasten 
meerpersoonshuishouden).

B. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

1. 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.

2. 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.
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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. 

 

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. 
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3. 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%

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 wachtgeld-
verplichting. 
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   365.000 

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 rekening-
saldo om deze dotatie te kunnen doen.

Jaarlijkse actualisatie van pensioen-
verplichting. 
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 
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3 Te weinig invloed 
als kleine gemeente 
op begroting 
en plannen van 
gemeenschappelijke 
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 

5 Grondexploitaties Het grootste gedeelte van de grondexploitaties 
is afgesloten, of zijn verwachte verliezen 
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 Open-einde 
regelingen

Mede door economische crisis neemt het aantal 
aanvragen in het sociaal domein toe.

Adequate monitoring ontwikkeling 
aanvragen. 
Bezien of SZW de regeling ten 
aanzien van het eigen risico niet 
gaat wijzigen. 
Eventuele aanspraak bij WWB op 
aanvullende uitkering

90%  180.000 162.000  

9 Geldleningen Aan enkele verenigingen zijn geldleningen 
verstrekt.  
Aangezien deze leningen niet voldoen aan 
het Treasurystatuut worden de leningen hier 
vermeld. Het risico is dat verenigingen niet aan 
hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

Monitoring van financiële 
ontwikkelingen aan de hand van 
jaarrekening en begroting. 

10%  400.000  40.000 

10 Garantstellingen De gemeente staat ultimo 2017 garant voor 
€ 46 miljoen aan leningen. 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 

11 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  
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12 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 van 
de gemeente Harlingen en goede 
interne controle (monitoring) op de 
naleving.

10%  180.000 18.000  

13 Belastingen Bij de toepassing van de belastingwetgeving 
(BTW, Loonheffing etc.) kunnen verschillen van 
inzicht en/of interpretatie ontstaan of kunnen 
de regels onjuist worden toegepast. Dit kan 
leiden tot een naheffing van de zijde van de 
fiscus. 

Door het invoeren van horizontaal 
toezicht komt de gemeente een stap 
dichterbij bij het goed beheersen 
van de fiscale risico’s binnen de 
organisatie. Gedurende de looptijd 
van dit project is er veelvuldig 
contact met de belastingdienst om 
dit goed af te ronden.

 30% 100.000  30.000

14 Invoer vennootschaps-
belasting (Vpb) 
voor overheids-
organisaties.

Sinds 1 januari is de gemeente Vpb plichtig 
voor ondernemersactiviteiten. Na een grondige 
screening blijkt dat veel van de gemeentelijke 
activiteiten de Vpb plicht niet raken. Voor de 
haven is dit niet het geval. We kunnen niet 
uitsluiten dat de gemeente over de jaren 2016 
en 2017 een aanslag Vpb krijgt opgelegd. De 
verwachting is dat een eventuele aanslag niet 
heel hoog zal zijn. Per 1 januari 2018 is de haven 
verzelfstandigd en is dit risico niet meer bij de 
gemeente.

Kritisch analyse fiscale 
openingsbalans en goede 
documentatie aanleggen t.b.v. de 
aangifte bij de belastingdienst.

 50% 100.000  50.000 

15 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%  500.000   150.000 
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16 Oninbare vorderingen Na de invoering van een strak invorderingsbeleid 
en een grondige opschoningsactie 
is de eventuele oninbaarheid van 
debiteurenvorderingen goed in beeld. Er vindt 
regelmatig een analyse plaats op de inbaarheid 
en deze wordt getoetst aan de hoogte van de 
voorziening.

Door een strakke 
invorderingsprocedure te volgen 
en de debiteurenpositie continue 
te monitoren wordt het risico op 
oninbaarheid kleiner.

30%  100.000  30.000 

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.

20 Informatiebeveiliging, 
privacy en datalekken

Binnen de Gemeente Harlingen wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van allerlei informatie; 
Met deze informatie moet zorgvuldig en integer 
worden omgegaan; Informatie-beveiliging 
wordt steeds belangrijker. Ondanks dat we 
continue werken aan de beveiliging van de 
informatievoorziening van de gemeente, blijft 
het risico bestaan dat er iets gebeurt. De 
computersystemen van de gemeente kunnen 
aangevallen worden (cybercrime), maar ook 
kunnen persoonsgegevens vernietigd, gewijzigd 
of vrijkomen zonder dat dit de bedoeling 
is (datalek). Vanaf 1 januari 2016 moeten 
datalekken gemeld worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Voldoen aan de Baseline 
Informatiebeveiliging (BIG). Daarin 
gaat het bijvoorbeeld over toegang 
van medewerkers tot systemen en 
ruimten. Maar ook zaken als clean 
desk beleid wachtwoordbeleid etc.

30% 500.000 150.000
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21 Sociaal Domein Door een forse cao stijging voor huishoudelijke 
hulp, een AMvB inzake reële zorgtarieven en het 
wegvallen van de helft aan te genereren eigen 
bijdrages binnen de WMO, dreigt uitzetting van 
de WMO lasten. 
Op dit moment is onduidelijk in welke mate dit 
door het Rijk wordt gecompenseerd.

Continue screening van de 
berichtgeving en behoudend zijn 
met betrekking tot het inzetten van 
nieuw meerjarig beleid.

50% 500.000 250.000

22 Personeelskosten Harlingen is een kleine, kwetsbare organisatie. 
Waar grotere gemeenten diverse medewerkers 
binnen een vakgebied hebben moeten 
medewerkers in Harlingen vaak op diverse 
vakgebieden thuis zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of 
het vertrek van een medewerker kan dit direct 
tot problemen leiden.

Blijvend samenwerking zoeken met 
andere gemeenten en continue 
blijven (bij)scholen.

p.m

Totaal 436.000 1.890.000

Structureel Incidenteel
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4. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

4.1. Structureel

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 2019 zijn als volgt:

Afvalstoffenheffing 100 % kostendekkend
Rioolheffing 100 % kostendekkend
OZB normpercentage 0,1905 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 1.700.000 1.582.000 118.000

Rioolheffing 1.590.000 1.590.000 0

Totaal 3.290.000 3.290.000 118.000
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 2018 
van het gemeentefonds is het normtarief voor 2019 opgenomen. Voor 2019 is de 
uitkomst vastgesteld op 0,1905% van de WOZ-waarde.

Opbrengstraming begroting 3.637.000

Berekening met normtarief (WOZ waarde 
1.935.861.000)

3.688.000

Ruimte 51.000
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.

4.2. Incidenteel

Algemene reserve (1 januari 2019) 5.000.000

Algemene investeringsreserve (1 januari 
2019)

4.961.000

Totaal reserves 9.961.000
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.

5. Confrontatie risico’s met beschikbare weerstandscapaciteit.

Structureel Incidenteel

Geïnventariseerde risico’s 436.000 1.890.000

Beschikbare weerstandscapaciteit 169.000 9.961.000

Saldo -267.000 8.071.000
De ratio met betrekking tot de incidentele posten wordt als volgt berekend: 

Beschikbare weerstandscapaciteit € 10.130 mln 
Benodigde weerstandscapaciteit  = Ratio weerstandsvermogen  = €  2.326 mln = 4,35

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.
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6. 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 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Netto 
schuldquote

35,24% 26,04% 54,34% 45,22% 37,57% 30,15%

Idem, 
gecorrigeerd 
voor verstrekte 
leningen

33,18% 22,52% 52,10% 43,29% 35,72% 28,36%

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 2019 bedraagt 54,34% en kan als normaal worden 
aangemerkt. Eind 2017 is een geldlening van € 10 miljoen aangetrokken. In de 
begroting is er rekening mee gehouden dat er eind 2018 opnieuw een geldlening 
van € 10 miljoen wordt aangetrokken.

Ultimo 2018 was er voor een bedrag van € 34.633.000 aan leningen  
aangetrokken terwijl slechts voor € 1.192.000 aan geldleningen was  
verstrekt (waarvan € 694.000 aan hypothecaire geldleningen personeel).

Algemene normwaarden schuldquote Schuldquote

Normaal < 90%

Voorzichtigheid geboden 90% - 130%

Zeer hoge schuld > 130%
De solvabiliteitsratio

Omschrijving Rekening 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Solvabiliteit 41,84% 30,16% 32,13% 32,15% 33,63% 35,16%

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 2019 bedraagt 32,13% 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.
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Kengetal grondexploitatie

Omschrijving Rekening 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Kengetal 
grond-
exploitatie

5,26% 7,49% 6,48% 6,38% 6,29% 6,20%

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.

Structurele exploitatieruimte

Omschrijving Rekening 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Kengetal 
structurele 
exploitatie-
ruimte

7,61% -0,26% 0,74% 1,37% 1,36% 1,31%

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 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Totale 
woonlasten 
gezin 
Harlingen

€ 609 € 613 € 629 € 645 € 671 € 678

Gemiddelde 
woonlasten 
gezin 
Nederland

€ 723 € 723 € 721 € 728 € 735 € 742

Woonlasten 
t.o.v. landelijk 
gemiddelde 
jaar ervoor

84,23% 84,79% 87,24% 88,60% 91,29% 91,37%

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.
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Harlinger woonlasten zich in de jaren 2017 
en 2018 afgerond circa 85% van de gemiddelde woonlasten in Nederland hebben 
bedragen. De jaren daarna stijgt dit percentage naar ruim 90%, o.a. als gevolg 
van het besluit tot plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en GFT-zuilen in de 
binnenstad. 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.

Conclusie: de lokale woonlasten liggen in Harlingen op een laag niveau. Omdat de 
rioolheffing 100% en de afvalstoffenheffing 93% kostendekkend is, is de ruimte 
binnen de belastingcapaciteit, naast de mogelijkheden om de OZB te verhogen, 
beperkt.

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.

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 en geeft 
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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 vinden plaats op basis van het 
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Voor de periode 2019-2023 wordt 
een nieuw vGRP opgesteld. Deze wordt in januari 2019 ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. De lasten worden volledig gedekt uit de heffing van 
rioolrechten

Kapitaalgoed Eenheid Hoeveelheid
Zandstrand m² 25.000
Zeehavensteigers m 1.430
Drijvende steiger, staal m 180
Betonkade Nieuwe Willemshaven m 400
Havendammen 3 3.100
Damwanden, staal gemeentelijk deel m 2.168
Damwanden, hout gemeentelijk deel m 338
Gemetselde kades m 809
Betonnen damwanden m 262
Binnenwater m² 369.315

 

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 € 295.250.

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).

Zeehaven
Het spuien van zoet binnenwater draagt meer dan 25 % bij aan de vorming van 
slib. Er is op bestuurlijk niveau bij het Wetterskip Fryslan en Provinsje nog geen 
akkoord bereikt over een aangepaste kostenverdeling waardoor een verhoging van 
de gewenste bijdrage in de baggerkosten uitblijft.
In 2017 is het beheerplan Infrastructuur zeehaven geactualiseerd welke ook een 
onderdeel is van de business case voor de privatisering van de zeehaven.
Per 1 januari 2018 is een deel van de infrastructuur van de zeehaven overgegaan 
naar de N.V. Port of Harlingen. Dit geldt voor zowel het beheer als het eigendom.
De nieuwe drijvende steiger is 2018 in gebruik genomen
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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 € 151.500.

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 € 432.170.

Dekking beheerplannen
Op grond van door de raad vastgestelde beheerplannen zijn voorzieningen 
ingesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten.
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de volgende onttrekkingen aan de 
voorzieningen geraamd.

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Bruggen 111.000 222.000 101.000 81.000

Damwanden (zoet) 127.000 818.000 156.000 207.000

Baggerspecie (zoet) 38.000 0 12.000 85.000

Havenwerken (zout) 304.000 71.000 145.000 71.000

Gemeentelijke 
gebouwen

608.000 499.000 486.000 436.000

Totaal 1.188.000 1.610.000 900.000 880.000
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D. FINANCIERING

1. 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.

1.2 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. 

1.3 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 2019 is als volgt:

Begrotingstotaal 54.945.000

Het door de minister vastgestelde 
percentage 

8,50%

Kasgeldlimiet 4.670.000

1.4 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 2019

Stap
Variabelen 
Renterisico(norm)

2019 2020 2021 2022

1 Renteherzieningen - - - -

2 Aflossingen 4.483 4.483 3.833 3.833

    

3 Renterisico (1+2) 4.483 4.483 3.833 3.833

    

4 Renterisiconorm 10.989 10.989 10.989 10.989

    

(5a) = 
(4>3 )

Ruimte onder 
renterisiconorm

6.506 6.506 6.506 6.506

(5b) = 
(3>4)

Overschrijding 
renterisiconorm

- - - -

Berekening 
renterisiconorm

    

(4a) Begrotingstotaal 54.945 54.945 54.945 54.945

(4b) Percentage 20 % 20 % 20 % 20 % 

    

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

10.989 10.989 10.989 10.989

De gemeente heeft per 1 januari 2019 vijf leningen voor in totaal € 24.633.000. 
Verwacht wordt dat in de tweede helft 2018 een nieuwe geldlening van € 10 
miljoen moet worden aangetrokken.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente binnen de renterisiconorm blijft. 
De marktrente voor langlopende geldleningen is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven 
en bedraagt nu 1,00% (20 jarige lineaire lening). De rente voor rood staan in 
rekening-courant bedraagt 2,45%. Bij het besluit om een nieuwe lening aan te 
trekken speelt de kasgeldlimiet, het verschil in percentage tussen lang en kort geld 
en de verwachting van de renteontwikkeling op langere termijn een rol.

Over de investeringen is op basis van het geraamde renteomslag- 
percentage (0,71794%) 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. 

1.5 Kredietrisico’s
In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op de verstrekte gelden per 1 
januari 2019 weergegeven, alsmede de bedragen volgens de begroting 2020-2022.

Uitzettingen (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022

Leningen verenigingen/
stichtingen

498 359 349 340

Deelnemingen 3.690 3.690 3.690 3.690

Hypothecaire geldleningen 
ambtenaren

694 681 667 652

Totaal 4.882 4.730 4.706 4.682

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 (€ 180.700) zijn de 
deelnemingen fors gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de recente deelnames in 
de NV Port of Harlingen en in de coöperatie Zonnepark Harlingen.

1.6 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.

Het berekend financieringstekort per 1 januari 2019 is als volgt:

1.7 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.
In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 23 mei 2018 is gesproken 
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over de EMU-norm voor de decentrale overheden. Na een constructieve dialoog 
hebben het Rijk en decentrale overheden elkaar gevonden in een macro EMU-
norm van -0,4% van het bruto binnenlands product per jaar voor de periode 
2019 tot 2022. Afgesproken is dat de medeoverheden onderling komen tot een 
onderverdeling van de macro EMU-norm. In de komende septembercirculaire 
wordt meer detailinformatie opgenomen, onder meer over trajecten om tot 
vergroting van inzicht in de ontwikkeling van het EMU-saldo te komen en over de 
individuele referentiewaardes (op basis van de macronorm en onderverdeling).

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

2018 2019 2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan / onttrekking 
uit reserves

-705 -113 -117

Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.529 2.628 2.669

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

1.672 1.887 1.887

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

-2.702 -3.889 -4.985

Aankoop grond, bouw- en woonrijpmaken e.d.

Betalingen ten laste van de voorzieningen -3.636 -2.258 -2.209

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

-473 -655 0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en 
aandelen

EMU-saldo gemeente Harlingen -3.315 -2.400 -2.755

Deze berekening van het EMU saldo laat zien dat de gemeente  
in 2019 € 2,4 miljoen meer uitgeeft dan dat er wordt ontvangen. Dit is goed 
verklaarbaar want er wordt de komende jaren fors geïnvesteerd. Het gaat hierbij 
om zowel de uitgaven die volgen uit de exploitatie (structureel) als ook uitgaven 
met betrekking tot investeringen en projecten (incidenteel). Uit de uitkomst 
blijkt dat de gemeente Harlingen in negatieve zijn bijdraagt aan het totale EMU 
saldo. Gezien het feit dat op rijksoverheidsniveau tegenwoordig sprake is van een 
begrotingsoverschot heeft deze uitkomst geen gevolgen.

1.8 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
De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in 
het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de 
economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert 
van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar 
internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen 
in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale 
handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe 
ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar 
het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender 
gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn. Dit 
concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde juniraming.
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 2017 2018 2019
Economische groei houdt aan 3,2 2,9 2,7
Inflatie loopt op 1,3 1,5 2,3
Contractloonstijging in de lift 1,6 2,1 3,1
Werkloosheid naar laagste niveau sinds 2001 4,9 3,8 3,4
Overheid houdt overschot op begroting 1,1 0,6 0,9

* Bron; CPB

De werkloosheid daalt verder, tot het laagste niveau sinds 2001. De 
hoogconjunctuur brengt een krachtige stijging van de werkgelegenheid met 
zich mee. Als gevolg daarvan daalt de werkloosheid scherp. Door de krapte op 
de arbeidsmarkt en hogere inflatie loopt de contractloonstijging op. Naast de 
loonkostenstijging dragen hogere olieprijzen en een verhoging van de indirecte 
belastingen bij aan de oplopende inflatie. De overheid houdt een overschot op de 
begroting.

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 in een bepaalde periode 
(begroten), dat iedereen tijdens de uitvoering ervan op de hoogte is van de 
kwaliteit en de uitvoering van onze plannen en dat we 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 2019 van belang 
zijn en/of specifieke aandacht verdienen.

Opleiden en ontwikkelen 
Werk en de manier van werken verandert. Om ervoor te zorgen dat we alle taken 
op een goede, professionele en klantgerichte manier op kunnen pakken moeten 
we toe naar de ‘wendbare’ ambtenaar. Door ons, ook in 2019 via het Strategisch 
OpleidingsPlan (SOP), te richten op de pijlers Verbinding, Innovatie en Kennis 
geven we hier verdere invulling aan. 

Vitaliteit
Vitaliteit van alle medewerkers is van belang. Wij zijn een kleine, ambitieuze, 
wendbare, samenwerkende en zelfstandige gemeente en willen dat in de toekomst 
ook blijven. Vitaliteit is een in de persoon (-lijke omstandigheden) opgesloten 
thema. Van belang om hier aandacht voor te hebben. We gaan hierop investeren 
en vanuit de maatwerkgedachte faciliteiten bieden aan ons personeel. In 2019 
geven we invulling en uitvoering aan vitaliteitsbeleid. 

CAR UWO 
In 2016 heeft het parlement ingestemd met de Wet Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA). Het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de 
arbeidsrechtelijke (rechts) positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van 
werknemers in het bedrijfsleven. Het dienstverband van de ambtenaar gaat dan 
ook per 1 januari 2020 naar het civiele recht. Dit heeft gevolgen voor de aanstelling 
van alle ambtenaren van gemeente Harlingen. 
In 2019 zullen we alle voorbereidingen voor dit proces doorlopen. 
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Archief
In 2018 is de inventaris van het archiefblok 1985-2010 gereed gekomen. Om deze 
duurzaam te bewaren brengen we deze over naar een archiefbewaarplaats. De 
huidige archiefbewaarplaats in het Hannemahuis heeft onvoldoende capaciteit. De 
archiefruimte onder het stadhuis passen we aan de eisen die gesteld worden aan 
een archiefbewaarplaats aan . 

Door de raad is voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een 
gemeentearchivaris. Dit is een belangrijk onderdeel van het interbestuurlijk 
toezicht (IBT). De basis van het IBT is het vertrouwen dat de provincie heeft in 
de verantwoordelijkheden die een gemeente op zich neemt. Hierdoor kan de 
provincie sober toezicht uitoefenen. Hij/zij stelt o.a. binnen de gemeente het 
jaarverslag op (inzake archief- en informatiebeheer) dat een betrouwbaar beeld 
geeft van hoe de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen op 
dit gebied. Uit de rapportage blijkt hoe de gemeente omgaat met de risico’s en 
daarmee in hoeverre de gemeente op dit belangrijk gebied “in control” is. 

Door de invoering van het zaakgericht werken in 2018 zijn er achterstanden 
ontstaan in het analoog/ digitaal archiveren. Met het beschikbaar gestelde budget 
starten we in 2019 met het wegwerken van deze achterstanden.

Juridisch specialisme 
De gemeente Harlingen besteedt jaarlijks ongeveer € 150.000,- (gemiddelde over 6 
jaren) aan kosten voor de inhuur van advocaten en juridische adviseurs. De meeste 
kosten zijn veroorzaakt door de civiel gerechtelijke procedures Ludinga, de Ludinga 
gerelateerde kwestie Kingma en Accolade, de kwestie Spaansen en de kwestie Van 
Meurs. Het gaat hier om langslepende, gecompliceerde en risicovolle kwesties 
die in het verre verleden zijn ontstaan. Overigens brengen de hiervoor vermelde 
gerechtelijke procedures niet enkel kosten met zich mee. Tegenover de jaarlijkse 
kosten staan door de recente rechtbankuitspraken belangrijke “baten”. De 
gemeente heeft onlangs (ook) in hoger beroep in de civiel gerechtelijke kwesties 
Ludinga het gelijk aan haar zijde gekregen. Daarbij zijn de miljoenclaims van 
Ludinga wegens schending van een vermeend exclusiviteitsbeding afgewezen en 
zijn alle vorderingen van de gemeente, waaronder alle geldvorderingen verhoogd 
met 6% wettelijke handelsrente, toegewezen.
Eerder is opgemerkt dat elk jaar wordt onderzocht op welke wijze de kosten 
beperkt kunnen worden. Dit onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat er 

afspraken zijn gemaakt over een vast lager uurtarief voor advocaten.  
Ook wordt er bij elke nieuwe kwestie vooraf een kosten-batenanalyse gemaakt. 
Alle adviesaanvragen lopen voortaan via de cluster Juridische Zaken waar de twee 
fulltime juristen kritisch bekijken of de klus zelf kan worden geklaard of moet 
worden weggezet. Tenslotte worden er jaarlijks cursussen gegeven die het juridisch 
kennisniveau van de medewerker verhogen. 
Dit pakket aan maatregelen heeft er samen met het lopende traject Juridische 
Kwaliteit Zorg (JKZ is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de juridische 
output) toe geleid dat het aantal bezwaarschiften vorig jaar met ca. 30 % is 
verminderd. Zodra de in de afrondende fase verkerende kwesties Ludinga 
en Spaansen zijn afgelopen zal de kostenpost inhuur juridisch specialisme 
jaarlijks lager uitvallen. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat er geen 
nieuwe civielrechtelijke kwesties bijkomen waarbij sprake is van verplichte 
vertegenwoordiging door een advocaat. Ter toelichting: Hoewel een advocaat 
en de beide bij de gemeente werkzame juristen dezelfde rechtenstudie hebben 
gevolgd en de beschermde titel Mr/LLM (Meester in de Rechten/Master of 
Laws) voeren heeft een advocaat op bepaalde, specifieke gebieden een zgn. 
procesmonopolie. Dit geldt met name voor procedures bij de rechtbank over 
vorderingen hoger dan € 25.000,-, hoger beroepszaken bij het gerechtshof en 
cassatie bij de Hoge Raad. Steeds meer juristen gaan samenwerkingsverbanden 
aan met advocaten om geen hinder van dit procesmonopolie te hebben.

Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing, waardoor het belang van privacy en informatieveiligheid nog meer 
toeneemt. De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van de 
privacyrechten van burgers, legt meer verantwoordelijkheden neer bij (overheids)
organisaties en geeft toezichthouders stevige bevoegdheden om te handhaven 
(boetes tot 20 miljoen euro). Met de komst van de AVG is er veel veranderd wat 
betreft de verwerking en bescherming van data. Een nieuwe wet was nodig door 
de snelle (innovatieve) technologische ontwikkelingen in de laatste decennia en de 
globalisering die een krachtig kader vereisen voor de gegevensbescherming, omdat 
zulks van belang is voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale economie zich 
in de hele interne markt te laten ontwikkelen.
Bewustwording rond privacy en informatieveiligheid is een belangrijk en continu-
proces; de privacy adviseur en de Chief Information Security Officer (CISO) brengen 
dit onderwerp dan ook regelmatig aan de orde om deze bewustwording te 
bewerkstelligen. 
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Kennisdeling is mogelijk door het aanstellen van een functionaris voor de 
gegevensbescherming die ook in de gemeente SWF werkzaam is; daarnaast is een 
provinciale werkgroep op het gebied van privacy actief die structureel bijeenkomt 
om informatie met elkaar te delen.
In 2018 is gewerkt aan een verwerkingsregister waarin alle verwerkingen 
met persoonsgegevens staan opgenomen; in 2019 wordt deze afgerond en 
vervolmaakt. 
Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) is een instrument om vooraf 
de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, om daarna 
maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Daarnaast kan het 
gebruikt worden als er bij een gegevensverwerking iets aan het privacyrisico 
verandert. In 2019 wordt dit instrument ingezet.

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 onderkent het belang van informatieveiligheid. De eerste 
stappen om informatieveiligheid naar een hoger niveau te tillen zijn gezet. In 
2018 is een implementatieplan gemaakt voor de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG). In de begroting is ook een geldvraag opgenomen 
voor incidentele werkzaamheden met betrekking tot dit implementatieplan en het 
implementatieplan privacy.

Bewustwording rond informatieveiligheid en privacy is een continu-proces. 
Voor kennisdeling en mogelijk onderlinge vervanging tussen de CISO’s is actief 
de samenwerking gezocht met de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en 
De Fryske Marren. Inmiddels is deze samenwerking uitgebreid met de gemeente 
Waadhoeke. 
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), Paspoorten/NIK, adressen 
en gebouwen (BAG), topografische gegevens (BGT), DigiD en Suwinet.
Met ENSIA 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 is het verplicht om in het jaarverslag te informeren over 
informatieveiligheid. 

Er komt een nieuwe baseline. Dit is de baseline informatieveiligheid overheid 
(BIO). Deze is gebaseerd op de nieuwste ISO norm. Alle overheden krijgen hiermee 
ook dezelfde baseline. 
De verschillen met de BIG zijn onder andere:
Minder maatregelen (bijna 60% minder)
Maatregelen zijn altijd verplicht
Meer risicomanagement
ENSIA moet hierbij ook opnieuw worden ingericht.
De verwachting is dat de BIO in 2018 door het besluitvormende orgaan van 
de VNG wordt geaccordeerd. Per 1 januari 2019 wordt dit dan het nieuwe 
normenkader voor gemeenten. Het jaar 2019 is een overgangsjaar. Vanaf 2020 
moet daadwerkelijk volgens de BIO gewerkt en verantwoord worden.

Onderzoeken doelmatigheid/doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet) 
In 2018 is een onderzoek gedaan naar het evalueren van beleid(snota’s). Voor 1 
november 2018 informeren we de raad over het uit te voeren onderzoek voor 
2019.
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F. VERBONDEN PARTIJEN

1. 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. 

2. De verbonden partijen

A.Publiekrechtelijke partijen
• Werkvoorzieningschap Fryslân-West (Empatec) 
• Welstandszorg Hûs en Hiem 
• Sociaal Domein Fryslân
• 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.
• N.V. Port of Harlingen
• Omrin (Afvalsturing Friesland en Fryslân Miljeu)
• Onderdelen van voormalig N.V. Essent

3. 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.

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 dagelijks en het 

algemeen bestuur
Eigen vermogen  Ultimo 2017: € 10.872.000
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: € 1.573.000
Resultaat 2017  Nadelig saldo: € 7.000 
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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 2017: € 321.942
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  93.672
Resultaat 2017   Voordelig saldo: € 156.200

Naam  Sociaal Domein Fryslân
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 het percentuele aandeel dat een 
gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op 
basis van de jeugdwet. 

Eigen Vermogen  Ultimo 2017: € n.v.t.
Vreemd Vermogen  Ultimo 2017: € n.v.t.
Resultaat 2017  n.v.t.

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 WWB, Bbz, IOAW, IOAZ, WMO 
(prestatievelden huishoudelijke verzorging en 
voorzieningen gehandicapten), 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.

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 2017: € 742.916
Vreemd Vermogen  Ultimo 2017: € 12.603.598
Resultaat 2017  Nihil

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 volksgezondheid zetelt in de 
bestuurscommissie gezondheid (GGD)
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Eigen vermogen  Ultimo 2017: € 1.770.868
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  42.981.580
Resultaat 2017   Voordelig saldo: € 1.270.818

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 2017: €  4.012.195
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  1.520.946
Resultaat 2017  Nadelig saldo: € 398.012

Naam  Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Vorm  Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats  Leeuwarden
Doel  Het overnemen van een aantal taken op het gebied van 

vergunningverlening, 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 2017: € 44.529 -/-
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  3.944.197
Resultaat 2017  Nadelig saldo: € 243.559

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 2017: €  4.953 miljoen
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  135.072 miljoen
Resultaat 2017  Nettowinst: € 393 miljoen

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 2020 van de ontwikkeling en 
uitgifte van het nieuwe industrie- en zeehavencomplex.

Financieel belang  33%
Bestuurlijk belang  commanditair vennoot
Eigen vermogen  Ultimo 2017: €  5.183.306
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  4.007.450
Resultaat 2017  Voordelig saldo: € 4.387.259

Naam  N.V. Port of Harlingen
Vorm  Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats  Harlingen
Doel  Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van havens te 
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Harlingen met bijbehorende haventerreinen
Activiteiten  Exploitatie van de haven, zoals het ontwikkelen, aanleggen 

en beheren van de haveninfrastructuur en haven 
suprastructuur.

  Het verzorgen van de logistieke dienstverlening voor de 
afhandeling van goederenstromen.

Financieel belang  100%
Bestuurlijk belang  100% aandeelhouder
Eigen vermogen  Ultimo 2017: €  44.952
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: €  nihil
Resultaat 2017  Nadelig saldo: € 48,- 
  De formele overdracht van de haven door de gemeente 

Harlingen aan de N.V PoH is in maart 2018 met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 geëffectueerd.

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 2017: €  48.680.000
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: € 160.130.000
Resultaat 2017  Voordelig saldo: € 4.080.000
  NV Fryslân Miljeu
Eigen vermogen  Ultimo 2017: €  7.908.000
Vreemd vermogen  Ultimo 2017: € 16.979.000
Resultaat 2017  Voordelig saldo: € 1.167.000

Diverse deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent en 
Attero.
In 2009 is besloten de aandelen in 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.
 
Naa   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 2017 € 1.620.245
Vreemd vermogen  Ultimo 2017 € 17.940
Resultaat 2017  Nadelig saldo € 18.459

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 . Op dit moment resteert alleen nog de lening 
van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd 
worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een 
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aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel 
geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Bestuurlijk belang  Aandeelhouder
Financieel belang  Dividend
Eigen vermogen  Ultimo 2017 € 9.172
Vreemd vermogen  Ultimo 2017 € 356.319.796
Resultaat 2017  Nadelig saldo: € 14.825

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 en 
Attero.

Bestuurlijk belang  Aandeelhouder 
Financieel belang  Dividend
Eigen vermogen  Ultimo 2017 € 869.698
Vreemd vermogen  Ultimo 2017 € 64.924
Resultaat 2017  Nadelig saldo € 109.945

Naam  CBL Vennootschap BV
Rechtsvorm  Besloten vennootschap
Vestigingsplaats   Den Bosch
Doel   Vertegenwoordiging van de verkopende aandeelhouders 

van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, 
Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren 
als “doorgeefluik” voor betalingen in en uit het CBL Escrow 
Fonds.

Bestuurlijk belang  Aandeelhouder
Financieel belang  Dividend
Eigen vermogen  Ultimo 2017 € 146.779
Vreemd vermogen  Ultimo 2017 €16.517
Resultaat 2017  Nadelig saldo € 18.881

Naam  Verkoop Vennootschap BV
Rechtsvorm  Besloten vennootschap
Vestigingsplaats   Den Bosch
Doel   Beheer Garantiefonds(bankrekening)
Bestuurlijk belang  Aandeelhouder
Financieel belang  Dividend
Eigen vermogen  Ultimo 2017 € 150.934
Vreemd vermogen  Ultimo 2017 € 19.656
Resultaat 2017  Nadelig saldo € 66.690

G. Grondbeleid

Visie op het grondbeleid

Algemeen
Grondbeleid is beleid dat de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening ondersteunt. Grondbeleid 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. 

De nota grondbeleid zal eenmaal in de vier jaar opnieuw worden geactualiseerd 
en vastgesteld, dit betekent dat er in 2019 een nieuwe nota grondbeleid 
gepresenteerd zal worden.

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.
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Focus 2019
Verwerven vastgoed
Grootschalige grondverwervingen worden op dit moment niet voorzien. Mochten 
er strategische grondposities beschikbaar komen, dan zal de gemeenteraad tijdig 
worden meegenomen. 

Gronduitgifte
De vanuit het project N31 (eind 2018) in eigendom verkregen grondposities 
die ontwikkellocaties betreffen worden in 2019 grotendeels verkocht aan 
aangrenzende eigenaren/gebruikers.
Voor wat betreft de grondposities die de afgelopen jaren zijn aangekocht zal de 
focus 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.

Het uitbreidingsplan Ludinga is de enige lopende exploitatie op dit moment. 
Verkoop geschiedt via de projectontwikkelaar. Daarnaast is op bedrijventerrein 
Oostpoort nog een beperkt aantal bouwrijpe bedrijfskavels beschikbaar. 

Afstoten vastgoed
Voor leegstaande en leegkomende gemeentelijke gebouwen wordt gezocht naar 
de beste herbestemmingsvorm en/of worden panden verkocht. 

Uitvoering grondbeleid
Sinds een aantal jaren 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.

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 boekwaarde

op 1 jan. 2018 op 31 dec. 2018

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
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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 € 2.945).

Erfpachtgronden
De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden bedraagt in 2019 
€ 10.737.000.
Het betreft hier gronden uit oude grondexploitaties voor woningbouw (€ 37.000) 
en voor bedrijfsterreinen (€ 10.700.000), die niet zijn verkocht, maar in erfpacht 
zijn uitgegeven. 
De jaarlijkse rentekosten van deze erfpachtgronden zijn geraamd op € 105.000.
De jaarlijkse opbrengst erfpachtcanon is geraamd op € 352.000. 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 117.097 m² geleverd aan eindgebruikers. Dit is 49,2% van de 
totale hoeveelheid aan Ludinga Vastgoed te leveren grond die geraamd is op ca. 24 
hectare.

Financiële overzicht Ludinga:

Geraamde boekwaarde op 1 januari 2019: €  2.857.342

Lasten 2019: €  -

Baten 2019: € 65.000

Geraamde boekwaarde op 31 december 2019: € 2.792.342

Industriehaven
De ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV/BV houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van de tweede industriehaven in Harlingen. 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 € 6 miljoen en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. een contragarantie van 
€ 3 miljoen.
Als zekerheid is een hypotheekrecht gevestigd op de resterende gronden van de 
ontwikkelingsmaatschappij. 
In 2018 is door de gemeente Harlingen 10 hectare grond op de tweede 
industriehaven gekocht die in erfpacht wordt uitgegeven aan de NV Port of 



90

Harlingen. De NV Port of Harlingen verhuurt deze grond gedurende 5 jaar aan 
Levvel EPC.
Naar verwachting wordt de laatste 5 hectare in 2018 aangekocht door de 
gemeente Harlingen en wordt daarna de ontwikkelingsmaatschappij afgewikkeld.

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.
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. 
De subsidietoekenning heeft betrekking op het saneren van de verontreinigingen 
ter plaatse van de tunnelbak met op- en afritten en op het saneren van de 
spots op het overige deel van Perseverantia tot boven de interventiewaarde. 
De gemeentelijke kosten van de sanering worden gedekt uit de reserve ISV3 
(provinciaal en gemeentelijk deel).

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 de
nog 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.

Plan Zuid fase 2 (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. Het bestemmingsplan Harlingen – Plan Zuid 
fase 2 is door de gemeenteraad op 12 juli 2017 vastgesteld en dit is inmiddels 
onherroepelijk. De werkzaamheden zijn gestart. Verwacht wordt dat eind 2018 de 
eerste woningen opgeleverd kunnen worden.

Gebouw C
Ook onderdeel van het ISV3 programma is de herontwikkeling van het voormalig 
RSG schoolgebouw gebouw C. Dit gebouw is 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. De aanpassingen aan 
het gebouw zijn afgerond. Restauratie/renovatie van het gebouw en de inpandige 
aanpassingen zijn uitgevoerd. Net als het schilderwerk , isolatiewerk en het 
vervangen van leidingen. Herinrichting/herstraten van het terrein is gebeurd. Er 
zijn bloembakken gemaakt. Belijning van het terrein voor de functionele invulling 
van het terrein o.a. parkeren is gerealiseerd. De kosten voor de werkzaamheden 
aan gebouw C RSG vallen iets hoger uit.

Dukdalf/Steenhouwersstraat
In de tweede helft van 2016 zijn de panden aan de Steenhouwersstraat 
aangekocht. De woningen aan de Steenhouwersstraat zijn gesloopt en de sanering 
van het terrein heeft plaatsgevonden. De kabels en leidingen zijn verlegd en 
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de Steenhouwersstraat is omgelegd en definitief bestraat. Na de bouw van de 
woningen/appartementen zal het terrein definitief woonrijp opgeleverd worden 
en zal het pleintje grenzend aan de Spoorstraat gerealiseerd worden. Het 
bestemmingsplan/uitwerkingsplan voor het gehele dukdalfterrein is in 2017 in 
procedure gegaan en is vastgesteld en onherroepelijk (juli 2018). 

Spaansen
Door de juridische kwestie waarbij onderzocht wordt of de aankoop mogelijk 
staatssteun betreft, ligt de ontwikkeling op het Spaansenterrein stil voor wat 
betreft woningbouw. In het Meerjaren Ontwikkelings Programma van 2011 waren 
middelen gereserveerd voor het bouwrijp maken van een 1e fase woningbouw.
Binnen de ISV3-periode vindt de ontwikkeling van het Spaansenterrein niet meer 
plaats en daarom komt het Spaansenterrein niet meer terug in het gewijzigd ISV3 
programma.

H. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

1. 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 zijn 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. 

In de memorie van toelichting op de wet RGT staat dat er in 2017 een 
eindevaluatie van het nieuwe ‘generieke’ IBT zal plaatsvinden en dat de uitkomsten 
daarvan aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dit is echter niet volgens 
planning verlopen. Voor de doorontwikkeling van het Friese IBT betekent dit dat de 
provincie in afwachting van de eindevaluatie, geen verdere stappen onderneemt.
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2. 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. 
In december 2017 hebben wij het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht over 2016 
ontvangen. 

Onderstaand een overzicht van de beoordelingen over de jaren 2014 tot en met 
2016:

Toezichtsdomein Beoordeling 2014 Beoordeling 2015 Beoordeling 2016

Archief- en 
informatiebeheer

Matig Matig Matig

Monumentenzorg en 
archeologie

Goed Goed Goed

Omgevingsrecht/
Wabo

Matig tot 
onvoldoende

Matig Matig tot goed

Ruimtelijke Ordening Matig Goed Goed

Water/riolering Goed Goed Goed

Ter vergelijking met de andere Friese gemeenten is onderstaand totaalbeeld over 
2016 opgenomen:

Toezichtsdomein Goed Matig Onvoldoende Harlingen

Archief- en informatiebeheer 0 20 5 Matig

Monumentenzorg en 
archeologie

22 0 2 Goed

Omgevingsrecht/Wabo 12 4 9 Matig/goed

Ruimtelijke ordening 13 3 8 Goed

Water/riolering 22 0 2 Goed

In de jaarrekening 2017 is in deze paragraaf uitgebreid de beoordeling van de 
provincie en de verbeterpunten per domein beschreven. 
De provincie heeft nu enige jaren ervaring en ziet dat bij een aantal gemeenten de 
verbeterpunten niet of nauwelijks worden aangebracht. Daarom heeft de provincie 
de gemeenten gevraagd om een verbeterdocument op te stellen en die voor 1 april 
2018 toe te zenden aan de provincie. Voor Harlingen is een verbeterdocument 
opgesteld voor de onderdelen archief en informatiebeheer en omgevingsrecht/
Wabo. Het verbeterdocument wordt meegenomen in de beoordeling over 2017.
Met name op het gebied van archief en informatiebeheer kost het kunnen 
voldoen aan de wettelijke taken veel tijd en energie. Harlingen is wat dit betreft 
geen uitzondering. Alle Friese gemeenten scoren op dit onderdeel matig of zelfs 
onvoldoende. De provincie geeft overigens wel hierbij aan dat wij de verbeteringen 
goed hebben opgepakt, maar dat deze nog niet hebben geleid tot de gewenste 
eindresultaten, zoals bedoeld door de VNG.
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FINANCIELE BEGROTING
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OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Lasten

1. Bestuur en ondersteuning

Opleiding en congressen gemeenteraad 12.250

Verkiezingsdebatten 1.000

Strategisch opleidingsplan 68.000

Gemeentearchivaris 15.000 15.000 15.000

Tijdelijke uitbreiding DIV 30.000 30.000

Vervanging werkplekapparatuur 21.745

Informatiebeveiliging 20.000 20.000

6. Sport, cultuur en recreatie

Tentoonstelling Rijksmuseum 15.000 15.000 15.000

Uitvoering roekenbeheerplan 15.000 12.500

Subsidie Comité Visserijdagen (extra) 24.000

7. Sociaal domein

Wijk-coaching 10.000 10.000

Project Mienmaatsje 25.000

Empatec 92.281

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht binnenstad 40.000

Aanleg buitendijks fietspad 35.000

Totaal lasten 396.026 102.500 30.000 28.250

Baten

1. Bestuur en ondersteuning

Bijdrage van de alg. investeringsreserve 219.745 102.500 30.000 15.000

Bijdrage van de reserve sociaal domein 25.000

Totaal baten 244.745 102.500 30.000 15.000

Saldo 151.281 0 0 13.250
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RECAPITULATIESTAAT

 Lasten 
2019

Baten 
2019

Resultaat
2019

Resultaat
2020

Resultaat 
2021

Resultaat
2022

Bestuur en ondersteuning 10.733.135 38.629.755 -27.896.620 -27.529.148 -27.409.397 -27.414.977

Veiligheid  1.462.132 23.100 1.439.032 1.448.473 1.470.255 1.486.328

Verkeer, vervoer en waterstaat 7.022.333 3.367.352 3.654.981 3.527.152 3.580.842 3.588.357

Economie 470.879 162.150 308.729 303.010 303.010 303.010

Onderwijs 2.263.805 152.750 2.111.055 2.111.055 2.111.055 2.111.055

Sport, cultuur en recreatie 4.641.408 949.830 3.691.578 3.775.762 3.673.378 3.749.839

Sociaal domein 23.392.739 7.835.915 15.556.824 15.344.878 15.311.134 15.216.254

Volksgezondheid en milieu  3.982.321 3.523.229 459.092 378.624 319.664 320.713

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing

858.329 183.000 675.329 640.194 640.059 639.421

Totaal generaal 54.827.081 54.827.081 0 0  0  0
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INVESTERINGSPROGRAMMA
 Programma / taakveld Investerings-bedrag Kapitaallasten

2019 2020 2021 2022

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

1.040 Overhead 80.450 5.504 9.532 9.430 9.328

Programma 3 Verkeer en vervoer

3.210 Verkeer en vervoer 974.795 16.317 52.104 59.756 89.811

3.222 Parkeren 6.496.164 24.490 24.100 57.737 173.256

3.230 Recreatieve havens 151.500 0 1.136 17.423 17.272

3.240 Economische havens en waterwegen 30.300 0 228 3.485 3.455

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

6.520 Sportaccommodaties 276.050 4.245 19.943 23.923 23.864

6.570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 398.300 7.869 29.639 31.926 43.128

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

8.720 Riolen en straatkolken 2.200.000 10.000 50.000 60.000 70.000

8.750 Begraafplaatsen en crematoria 10.200 0 77 1.428 1.416

Totaal generaal 10.617.759 68.425 186.759 265.108 431.530

OVERZICHT VAN NIET IN DE BEGROTING OPGENOMEN LASTEN 
(zgn. restlijst nieuwe wensen)

Omschrijving Investering (afschrijven) 2019 2020 2021 2022

Werving 2 trainees / junior beleidsmedewerkers 100.000 100.000 100.000 100.000

Vrijliggende fietspaden Ludingaweg 1.200.000 9.000 66.000 65.280 64.560

Kwaliteitsverbetering Spoorstraat 150.000 1.125 8.250 8.160 8.070

Nummering bedrijventerreinen 90.000 675 7.350 7.260 7.170

Preventiebudget 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal generaal 1.440.000 130.800 201.600 200.700 199.800
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Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

OVERZICHT KOSTEN OVERHEAD 

Omschrijving lasten baten saldo 2019 saldo 2020 saldo 2021 saldo 2022

Personeel overhead 3.254.048 3.254.048 3.200.048 3.200.048 3.200.048

Afd. Dienstverlening en ondersteuning 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500

Personeel en organisatie 664.260 135.946 528.314 519.229 519.144 524.059

Automatisering / informatisering 1.023.423 1.023.423 1.064.934 1.080.489 1.113.525

Financiën 104.700 104.700 104.700 106.700 104.700

Documentaire informatievoorziening 94.681 94.681 98.736 68.661 53.586

Algemene dienstverlening 92.650 1.000 91.650 91.650 91.650 91.650

Afd. Beleid en regie 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500

Ondersteuning:

* team Omgeving en samenleving 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050

* team Reiniging, tractie en onderhoud 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640

* team Groenvoorziening 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975

* team Openbare werken 19.625 19.625 19.625 19.625 19.625

* team Vergunningverlening en handhaving 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150

* team Gebiedsteams 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Bodedienst 73.858 755 73.103 73.103 73.103 73.103

Bestuurszaken / bestuursondersteuning 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Huisvesting binnendienst 460.717 129.577 331.140 332.608 322.925 322.259

Huisvesting buitendienst 165.035 46.796 118.239 118.116 101.343 101.175

Multifunctioneel gebouw Het Vierkant 435.761 400.615 35.146 34.296 31.223 30.388

Totaal generaal 6.646.073 714.689 5.931.384 5.914.360 5.872.226 5.891.433
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Harlingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

Gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

   Besluit:

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2022;
3. 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 2018.

De raadsgriffier De voorzitter,
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Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

BIJLAGE
OVERZICHT BATEN EN 

LASTEN PER TAAKVELD
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Baten en lasten per taakveld 2019 

nr. product lasten baten saldi 2019

1.0010 bestuur 1.115.257 150.547 964.710

1.0020 burgerzaken 400.655 284.750 115.905

1.0030 beheer overige gebouwen en gronden 456.495 626.724 -170.229

1.0040 overhead 6.646.073 714.689 5.931.384

1.0050 treasury 93.800 979.410 -885.610

1.0061 OZB woningen 116.262 1.578.000 -1.461.738

1.0062 OZB niet-woningen 80.192 2.089.000 -2.008.808

1.0063 parkeerbelasting 13.145 730.000 -716.855

1.0064 belastingen overig 42.014 164.000 -121.986

1.0070 alg. uikering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 29.519.348 -29.519.348

1.0080 overige baten en lasten 487.572 23.588 463.984

1.0090 vennootschapsbelasting 0 0 0

1.0100 mutaties reserves 1.281.670 1.769.699 -488.029

1.0110 resultaat van rekening van baten en lasten 0 0 0

2.1110 crisisbeheersing en brandweer 960.501 20.000 940.501

2.1120 openbare orde en veiligheid 501.631 3.100 498.531

3.2210 verkeer en vervoer 3.658.873 912.273 2.746.600

3.2220 parkeren 638.504 1.347.403 -708.899

3.2230 recreatieve havens 823.032 361.033 461.999

3.2240 economische havens en waterwegen 1.901.924 746.643 1.155.281

4.3310 economische ontwikkeling 126.329 0 126.329

4.3330 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160.058 2.150 157.908

4.3340 economische promotie 184.492 160.000 24.492

5.4410 openbaar basisonderwijs 48.335 0 48.335

5.4420 onderwijshuisvesting 1.003.554 98.750 904.804

5.4430 onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.211.916 54.000 1.157.916

6.5510 sportbeleid en activering 42.655 0 42.655

6.5520 sportaccommodaties 1.678.926 715.156 963.770
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Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

6.5530 cultuurpresentatie, -productie en -participatie 461.375 74.300 387.075

6.5540 musea 415.915 71.499 344.416

6.5550 cultureel erfgoed 120.437 3.100 117.337

6.5560 media 506.415 83.715 422.700

6.5570 openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.415.685 2.060 1.413.625

7.6610 samenkracht en burgerparticipatie 1.761.246 46.960 1.714.286

7.6620 wijkteams 1.609.238 0 1.609.238

7.6630 inkomensregelingen 9.878.523 7.486.146 2.392.377

7.6640 begeleide participatie 5.823.718 117.939 5.705.779

7.6650 arbeidsparticipatie 813.473 0 813.473

7.6660 maatwerkvoorzieningen (WMO) 412.661 2.350 410.311

7.6671 maatwerkdienstverlening 18+ 0 182.520 -182.520

7.6672 maatwerkdienstverlening 18- 2.664.493 0 2.664.493

7.6681 geëscaleerde zorg 18+ 25.442 0 25.442

7.6682 geëscaleerde zorg 18- 403.945 0 403.945

8.7710 volksgezondheid 756.249 2.000 754.249

8.7720 riolering 952.146 1.590.000 -637.854

8.7730 afval 1.522.782 1.795.000 -272.218

8.7740 milieubeheer 555.776 0 555.776

8.7750 begraafplaatsen en crematoria 195.368 136.229 59.139

9.8810 ruimtelijke ordening 171.351 0 171.351

9.8820 grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0

9.8830 wonen en bouwen 686.978 183.000 503.978

 

Saldo 54.827.081 54.827.081 0
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Baten en lasten per taakveld 2020

nr. product lasten baten saldi 2020

1.0010 bestuur 1.115.197 150.547 964.650

1.0020 burgerzaken 358.753 284.750 74.003

1.0030 beheer overige gebouwen en gronden 456.279 626.724 -170.445

1.0040 overhead 6.575.049 660.689 5.914.360

1.0050 treasury 158.800 929.910 -771.110

1.0061 OZB woningen 116.262 1.601.000 -1.484.738

1.0062 OZB niet-woningen 80.192 2.089.000 -2.008.808

1.0063 parkeerbelasting 13.145 731.200 -718.055

1.0064 belastingen overig 42.014 164.850 -122.836

1.0070 alg. uikering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 30.349.148 -30.349.148

1.0080 overige baten en lasten 1.659.096 23.588 1.635.508

1.0090 vennootschapsbelasting 0 0 0

1.0100 mutaties reserves 1.260.170 1.752.699 -492.529

1.0110 resultaat van rekening van baten en lasten 0 0 0

2.1110 crisisbeheersing en brandweer 969.977 20.000 949.977

2.1120 openbare orde en veiligheid 501.596 3.100 498.496

3.2210 verkeer en vervoer 3.670.793 912.273 2.758.520

3.2220 parkeren 542.740 1.352.403 -809.663

3.2230 recreatieve havens 811.014 361.033 449.981

3.2240 economische havens en waterwegen 1.874.957 746.643 1.128.314

4.3310 economische ontwikkeling 126.329 0 126.329

4.3330 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160.058 2.150 157.908

4.3340 economische promotie 178.773 160.000 18.773

5.4410 openbaar basisonderwijs 48.335 0 48.335

5.4420 onderwijshuisvesting 1.003.554 98.750 904.804

5.4430 onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.211.916 54.000 1.157.916

6.5510 sportbeleid en activering 42.655 0 42.655

6.5520 sportaccommodaties 1.690.993 721.799 969.194
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Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

6.5530 cultuurpresentatie, -productie en -participatie 437.343 74.300 363.043

6.5540 musea 430.658 71.499 359.159

6.5550 cultureel erfgoed 120.437 3.100 117.337

6.5560 media 506.281 83.715 422.566

6.5570 openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.503.868 2.060 1.501.808

7.6610 samenkracht en burgerparticipatie 1.736.298 46.960 1.689.338

7.6620 wijkteams 1.609.238 0 1.609.238

7.6630 inkomensregelingen 9.872.523 7.486.146 2.386.377

7.6640 begeleide participatie 5.629.721 117.939 5.511.782

7.6650 arbeidsparticipatie 826.472 0 826.472

7.6660 maatwerkvoorzieningen (WMO) 412.661 2.350 410.311

7.6671 maatwerkdienstverlening 18+ 0 182.520 -182.520

7.6672 maatwerkdienstverlening 18- 2.664.493 0 2.664.493

7.6681 geëscaleerde zorg 18+ 25.442 0 25.442

7.6682 geëscaleerde zorg 18- 403.945 0 403.945

8.7710 volksgezondheid 747.955 2.000 745.955

8.7720 riolering 989.666 1.635.399 -645.733

8.7730 afval 1.522.670 1.853.865 -331.195

8.7740 milieubeheer 555.776 0 555.776

8.7750 begraafplaatsen en crematoria 195.257 141.436 53.821

9.8810 ruimtelijke ordening 171.351 0 171.351

9.8820 grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0

9.8830 wonen en bouwen 651.843 183.000 468.843

 

Saldo  55.682.545 55.682.545 0
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Baten en lasten per taakveld 2021

nr. product lasten baten 2021

1.0010 bestuur 1.115.137 150.547 964.590

1.0020 burgerzaken 379.353 284.750 94.603

1.0030 beheer overige gebouwen en gronden 456.210 626.724 -170.514

1.0040 overhead 6.532.915 660.689 5.872.226

1.0050 treasury 223.800 929.910 -706.110

1.0061 OZB woningen 116.262 1.625.000 -1.508.738

1.0062 OZB niet-woningen 80.192 2.119.000 -2.038.808

1.0063 parkeerbelasting 13.145 732.400 -719.255

1.0064 belastingen overig 42.014 165.700 -123.686

1.0070 alg. uikering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 31.041.508 -31.041.508

1.0080 overige baten en lasten 2.317.420 23.588 2.293.832

1.0090 vennootschapsbelasting 0 0 0

1.0100 mutaties reserves 1.315.670 1.641.699 -326.029

1.0110 resultaat van rekening van baten en lasten 0 0 0

2.1110 crisisbeheersing en brandweer 991.794 20.000 971.794

2.1120 openbare orde en veiligheid 501.561 3.100 498.461

3.2210 verkeer en vervoer 3.676.456 912.273 2.764.183

3.2220 parkeren 583.903 1.367.603 -783.700

3.2230 recreatieve havens 830.395 361.033 469.362

3.2240 economische havens en waterwegen 1.877.640 746.643 1.130.997

4.3310 economische ontwikkeling 126.329 0 126.329

4.3330 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160.058 2.150 157.908

4.3340 economische promotie 178.773 160.000 18.773

5.4410 openbaar basisonderwijs 48.335 0 48.335

5.4420 onderwijshuisvesting 1.003.554 98.750 904.804

5.4430 onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.211.916 54.000 1.157.916

6.5510 sportbeleid en activering 42.655 0 42.655

6.5520 sportaccommodaties 1.685.465 728.441 957.024
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Programmabegroting 2019
gemeente Harlingen

6.5530 cultuurpresentatie, -productie en -participatie 437.311 74.300 363.011

6.5540 musea 430.401 71.499 358.902

6.5550 cultureel erfgoed 120.437 3.100 117.337

6.5560 media 506.146 83.715 422.431

6.5570 openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.414.078 2.060 1.412.018

7.6610 samenkracht en burgerparticipatie 1.726.352 46.960 1.679.392

7.6620 wijkteams 1.609.238 0 1.609.238

7.6630 inkomensregelingen 9.872.523 7.486.146 2.386.377

7.6640 begeleide participatie 5.601.688 117.939 5.483.749

7.6650 arbeidsparticipatie 830.707 0 830.707

7.6660 maatwerkvoorzieningen (WMO) 412.661 2.350 410.311

7.6671 maatwerkdienstverlening 18+ 0 182.520 -182.520

7.6672 maatwerkdienstverlening 18- 2.664.493 0 2.664.493

7.6681 geëscaleerde zorg 18+ 25.442 0 25.442

7.6682 geëscaleerde zorg 18- 403.945 0 403.945

8.7710 volksgezondheid 754.868 2.000 752.868

8.7720 riolering 997.186 1.644.498 -647.312

8.7730 afval 1.522.558 1.912.729 -390.171

8.7740 milieubeheer 555.776 0 555.776

8.7750 begraafplaatsen en crematoria 195.146 146.643 48.503

9.8810 ruimtelijke ordening 171.351 0 171.351

9.8820 grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0

9.8830 wonen en bouwen 651.708 183.000 468.708

 

Saldo  56.414.967 56.414.967 0
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Baten en lasten per taakveld 2022

nr. product lasten baten saldi 2022

1.0010 bestuur 1.128.327 150.547 977.780

1.0020 burgerzaken 379.353 284.750 94.603

1.0030 beheer overige gebouwen en gronden 456.143 626.724 -170.581

1.0040 overhead 6.552.122 660.689 5.891.433

1.0050 treasury 288.800 929.910 -641.110

1.0061 OZB woningen 116.262 1.649.000 -1.532.738

1.0062 OZB niet-woningen 80.192 2.151.000 -2.070.808

1.0063 parkeerbelasting 13.145 733.600 -720.455

1.0064 belastingen overig 42.014 166.550 -124.536

1.0070 alg. uikering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 31.651.736 -31.651.736

1.0080 overige baten en lasten 2.927.788 23.588 2.904.200

1.0090 vennootschapsbelasting 0 0 0

1.0100 mutaties reserves 1.294.170 1.665.199 -371.029

1.0110 resultaat van rekening van baten en lasten 0 0 0

2.1110 crisisbeheersing en brandweer 1.012.792 20.000 992.792

2.1120 openbare orde en veiligheid 496.636 3.100 493.536

3.2210 verkeer en vervoer 3.678.444 912.273 2.766.171

3.2220 parkeren 703.515 1.456.303 -752.788

3.2230 recreatieve havens 829.100 361.033 468.067

3.2240 economische havens en waterwegen 1.853.550 746.643 1.106.907

4.3310 economische ontwikkeling 126.329 0 126.329

4.3330 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160.058 2.150 157.908

4.3340 economische promotie 178.773 160.000 18.773

5.4410 openbaar basisonderwijs 48.335 0 48.335

5.4420 onderwijshuisvesting 1.003.554 98.750 904.804

5.4430 onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.211.916 54.000 1.157.916

6.5510 sportbeleid en activering 42.655 0 42.655

6.5520 sportaccommodaties 1.686.214 728.441 957.773
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