
 

 

 
Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen 

 

5 juli 2022 

 

Aanwezig 

Mevrouw I. Sjerps, burgemeester 

De heer E. de Groot, wethouder 

De heer H. Sijtsma, wethouder  

De heer P. Schoute, wethouder 

Mevrouw S. van Gent, gemeentesecretaris  

 

   

1 

 

 Opening en vaststellen agenda 

 

2 

 

 Notulen van de vergadering van 27 juni 2022 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld 

 

3 

 

 Raadsvergadering / Commissievergadering 

Raadsvergadering 13 juli 2022 

 

4 

 

 Uitnodigingenlijst van week 27 

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen  

 

5 

 

 Bespreekstukken 

 

5.a 

 

 Jaarrekening Monumentenstichting Harlingen (MSH) 2021 

1. De jaarrekening 2021 van Monumentenstichting Harlingen voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. Akkoord te gaan met het financiële voorstel van de stichting waarbij 

een met de gemeente te verrekenen bedrag ad € 77.941,- en het 

resterende deel van de voorschotsubsidie 2021 ad € 76.288,- worden 

besteed aan het groot onderhoud 2022. 

 

5.b 

 

 Intern mandaatbesluit diverse verkeersbesluiten 

1. Het intern mandaatbesluit diverse verkeersbesluiten college van  

burgemeester en wethouders Harlingen 2022 vast te stellen. 

 



 

 

5.c 

 

 Beleidsregels en financieel besluit WMO augustus 2022 

1. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning augustus 2022 

gemeente Harlingen’ vast te stellen; 

2. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning augustus 2022 

gemeente Harlingen’ te publiceren en in werking te laten treden per 1 

augustus 2022; 

3. Het ‘Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning augustus 

2022 gemeente Harlingen’ vast te stellen; 

4. Het ‘Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning augustus 

2022 gemeente Harlingen’ te publiceren en in werking te laten treden 

per 1 augustus 2022; 

5. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente 

Harlingen’ in te trekken op de dag dat de nieuwe beleidsregels in 

werking treden; 

6. Het ‘Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 

gemeente Harlingen’ in te trekken op de dag dat het nieuwe 

financieel besluit in werking treedt. 

 

5.e 

 

 Overeenkomst Wmo- en leerlingenvervoer Waaksma 

1. Voor de uitvoering van het leerlingen- en collectief Wmo-vervoer een 

overeenkomst te sluiten met Taxi Waaksma B.V. voor de periode 

augustus 2022 t/m juli 2027, met twee verlengingsopties tot uiterlijk 

juli 2029; 

2. Een reservebankovereenkomst te sluiten met Taxi Witteveen voor de 

duur van twee jaar; 

3. De raad middels een informatiebrief te informeren over de uitkomst 

van de aanbesteding 

 

5.f 

 

 Anterieure overeenkomst met Harns Invest voor woningbouw 

Stationsgebied 

1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst om 24 woningen te 

realiseren in het Stationsgebied, gelegen direct ten zuiden van het 

NS-station. 

 

5.g 

 

 1e 4-maands 2022/ Meicirculaire 2022/ Doorkijk begrotingssaldo 

1. Kennis nemen van de uitkomsten van de 1e 4-maands rapportage 

2022, de uitkomsten van de meicirculaire 2022 en de de actuele 

stand van het begrotingssaldo. 

2. Te besluiten om bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raad te 

sturen 

 



 

 

5.i 

 

 Bezwaarschrift tegen besluit op Wob-verzoek inzake 

vaststellingsovereenkomsten (eiland)parkeren 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren 

2. Het primaire besluit deels te herroepen en de gevraagde informatie 

met betrekking tot juridische kosten alsnog door middel van 

toepassing van de Woo openbaar te maken. 

 

5.j 

 

 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 

1. Vast te stellen dat voor de heer H. Boon, wethouder, in 2021 geen 

verrekening plaats dient te vinden; 

2. Vast te stellen dat voor de heer H.K. de Groot, wethouder, in 2021 

geen verrekening dient plaats te vinden; 

3. Vast te stellen dat voor de heer P. Schoute, wethouder, in 2021 

verrekenplicht niet van toepassing is. 

4. Vast te stellen dat voor mevrouw C.M. Sjerps, burgemeester, in 2021 

geen verrekening plaats dient te vinden; 

5. Vast te stellen dat voor de heer W.R. Sluiter, burgemeester, in 2021 

geen verrekening plaats dient te vinden. 

 

6 

 

 Rondvraag 

 

7 

 

 

 

 Sluiting 

 

Vastgesteld op 12 juli 2022 

 

, de voorzitter 

 

 

 

, de secretaris 

 

 

  



 

 

   

   

   

 


