
 

 

 
Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen 

 

7 maart 2023 

 

Aanwezig 

Mevrouw C.M. Sjerps, burgemeester 

De heer H.K. de Groot, wethouder 

De heer H. Sijtsma, wethouder  

De heer P.M. Schoute, wethouder 

Mevrouw S.C. van Gent, gemeentesecretaris  

 

   

 

1 

 

  

Opening en vaststellen agenda 

 

2 

 

 Besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2023 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

3 

 

 Raadsvergadering / Commissievergadering 

De eerstvolgende raadsvergadering is 22 maart 2023. 

 

4 

 

 Uitnodigingenlijst van week 10 

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. 

 

5  Bespreekstukken 

   

5.1 

 

 Begrotingswijzigingen april 2023 

1. De raad voor te stellen de 10e begrotingswijziging 2023 vast te  

    stellen. 

 

5.2 

 

 Dekking en inkoop upgrade parkeerautomaten 

1. De extra lasten voor het onderhoud en bijbehorende systemen van de  

    parkeerautomaten op te nemen in de viermaandelijkse rapportage als     

    autonome ontwikkeling. 

 



 

 

 

2. In verband met doelmatigheid af te wijken van ons inkoopbeleid  

    waarbij rechtmatig gehandeld kan worden door het toepassen van  

    artikel 2.32 van de Aanbestedingswet. 

3. Het voornemen om de diensten voor wat betreft het onderhoud te  

    gunnen aan TMC te publiceren via TenderNed middels een  

    aankondiging van vrijwillige transparantie 

 

5.3 

 

 Beslissing op bezwaar terugmelding BAG Kadaster 

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 

5.4 

 

 Maatwerk bijzondere bijstand voor energiekosten 

1. Incidentele bijzondere bijstand voor energiekosten mogelijk te maken  

    over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. 

2. De beleidsregels tijdelijke individuele bijzondere bijstand voor  

    energiekosten Gemeente Harlingen vast te stellen. 

3. De kosten te dekken uit het al ontvangen bedrag van het Rijk. 

 

5.5 

 

 Toekomst Waddenhal 

1. Opdracht te geven om een strategische verkenning uit te laten voeren  

    voor de locatie van de Waddenhal; 

2. Opdracht te geven voor een actualisatie van het capaciteitsonderzoek  

    en de noodzaak van extra sportruimte duidelijk te krijgen voor de  

    toekomst; 

3. De energielasten in het onderzoek mee te laten wegen als  

    wegingsfactor; 

4. Een voorbereidingsbudget van € 10.000 toe te kennen om de  

    verkenning en het onderzoek uit te voeren en dit te dekken uit  

    beschikbare middelen vanuit het gebouwenbeheerplan. 

 

5.6 

 

 Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 

1. Het ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Harlingen’ vast te  

    stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Financieel Besluit  

    Jeugdhulp 2022. 

2. Het ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Harlingen’ in werking  

    te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken  

    tot en met 1 januari 2023. 

 



 

 

5.7 

 

 Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO 

1. Het ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Harlingen’ vast te  

    stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Financieel Besluit    

    Jeugdhulp 2022. 

2. Het ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Harlingen’ in werking  

    te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken  

    tot en met 1 januari 2023. 

 

5.8 

 

 Vervanging verlichting hoofdveld Z.M.V.V. Zeerobben 

1. De verlichting op het hoofdveld van Z.M.V.V. Zeerobben op korte  

    termijn te vervangen door nieuwe LED-verlichting; 

2. In het werk ook de vervanging van masten 1 t/m 3 mee te nemen; 

3. De gemeenteraad via het raadsvoorstel begrotingswijzigingen voor te  

    stellen het voor deze investering benodigde budget ad € 35.000  

    beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ad € 2.684 van deze  

    investering te dekken uit de begrotingspost ‘onvoorzien structureel’. 

 

   

6 

 

7 

 

 Rondvraag/actuele zaken 

 

Sluiting 

Vastgesteld 14 maart 2023 

 

 

                                                                        , de voorzitter 

 

 

 

                                                                        , de secretaris 

 

 

 

  



 

 

   

   

 


