Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen
6 september 2022
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

Notulen van de vergadering van 30 augustus 2022
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
Eerstvolgende raadscommissie is 14 september en de raadsvergadering is
28 september.

4

Uitnodigingenlijst van week 36
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen

5

Bespreekstukken

5.a

Eerste viermaandelijkse financiële rapportage 2022
1. De eerste viermaandelijkse financiële rapportage 2022 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De uit de eerste update van de lopende exploitatie
voortvloeiende begrotingsmutaties (13e begrotingswijziging) via het
raadsvoorstel begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad ter
vaststelling voor te leggen.

5.b

Compensatie lonen De Skûle Welzijn 2022
1. De subsidieaanvraag van 2022 met kenmerk 118115 voor De Skûle
Welzijn te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten,
met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.
2. Deze verhoging van € 4.520,- éénmalig in 2022 als aanvullende
subsidie uit te keren.
3. Deze kosten te dekken uit de extra middelen die bij de
decembercirculaire zijn vrij gegeven voor de (extra) salarislasten in het
sociaal domein (jeugd en Wmo).
4. De financiële verwerking hiervan mee te nemen de 2e 4-maands
rapportage 2022

5.c

Vaststelling subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland 2021
1. De subsidie in 2021 van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland
definitief vast te stellen op € 25.004,-. Dit is € 11.996,- lager dan de
verleende subsidie van € 37.000,-

5.d

Tijdelijke Reiskostenregeling
1. Een tijdelijke reiskostenregeling woon-werkverkeer tot een maximum
van 30 kilometer enkele reis per gewerkte dag per medewerker in te
voeren vanaf 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.
2. De huidige openbaar vervoer vergoeding en de dienstreizen
vergoeding te blijven handhaven.
3. In Q4 de tijdelijke regeling te evalueren (eind oktober).

6

Sluiting
Vastgesteld op 13 september 2022
, de voorzitter

, de secretaris

