Bestuursagenda 2018 - 2022
Nr

Onderwerp uit bestuursagenda

Programma 1 Bestuur en ondersteuning
1 integraal plan huisvesting ambtelijke organisatie

PH

Stavaza

Korte toelichting

HB

2. in uitvoering

De raad heeft op 2 september 2020 gekozen om het scenario centrum uit te werken.
In 2019 is het gedachtengoed over vitaliteit verder uitgewerkt. Het concept Bruis (blij, relax, uitzicht, ik en
samen) van het A&O fonds is een mooi concept om vitaliteit vorm te geven. In 2020 en 2021 werken we dit
concept verder uit en zal worden gebruikt als basis bij gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.
Daarnaast zal een Bruis campagne worden opgestart in samenwerking met de werkgroep vitaliteit. Deze
werkgroep was (voor Covid-19) met veel enthousiasme en energie activiteiten aan het organiseren voor
medewerkers en zal ook een bijdrage leveren aan de invulling van de Bruis campagne. Voor de invulling
van vitaliteit binnen de gemeente Harlingen is jaarlijks een budget van € 100.000 beschikbaar. Dat budget
wordt ook gebruikt om in voorkomende gevallen afspraken te maken met (meestal seniore) medewerkers
met als doel langer vitaal aam het werk te kunnen zijn.

2 plan vitaliteit medewerkers

RS

2. in uitvoering

3 burgerparticipatie opnemen in ieder voorstel

PS

1. gereed

4 rekenkamercie en art 213a onderzoek als reflectie
5 aanstellen portefeuillehouder privacy
6 aanstellen portefeuillehouder verminderen regeldruk

HB
RS
PS

5. continue activiteit
1. gereed
1. gereed

7 vergroten aantal digitale produkten KCC

RS

5. continue activiteit

8 minder bureaucratie evenementenvergunning

RS

1. gereed

Medewerkers zijn getraind en in de voorstellen is het kopje participatie toegevoegd.
Er is een Rekenkamercommissie. Jaarlijks vindt er in ieder geval één onderzoek plaats naar de
doelmatigheid en/of doeltreffenheid van een gemeengtelijk taak of activiteit

Het aantal digitale diensten groeit gestaag. Dit jaar laten we nog een aantal ontwikkelen en we gaan ons
dit jaar richten op een aantal belangrijke digitale producten t.a.v. burgerlijke stand.
Er is een evenementencoördinator aangesteld als aanspreekpunt voor nieuwe en grote evenementen.

9 meerjarige vergunningen en subsidies
10 bevriezen OZB niet-woningen 2019 en 2020
11 afschaffen hondenbelasting
Programma 2 Veiligheid

12 jongeren en ouders aanspreken op verkeerd gedrag
13 ondertekenen convenant keurmerk Veilig Ondernemen
14 optreden bij asociaal gedrag (burgemeester)

15 Wijkagenten zijn bekend en direct bereikbaar

RS en 1.
EdG
gereed
HB 1. gereed
HB 1. gereed

RS
RS
RS

RS

Er zijn inmiddels verschillende meerjarige vergunningen en subsidie verleend. Er zijn intussen 48
meerjarige subsidies verleend voor o.a. de speeltuinverenigingen, buurtverenigingen, dorpsbelangen,
scouting, ouderenbonden en toneelverenigingen. Voor 2020 hadden we een flink aantal meerjarige
vergunningen willen verlenen maar door Corona zijn deze evenementen niet doorgegaan.

5. continue activiteit
3. nog te doen
5. continue activiteit

Jongerenwerk, politie en boa’s zoeken de jeugd op en treden op als dat nodig is. Soms biedt hulpverlening
soelaas, daarbij worden de ouders betrokken. Tijdens de intelligente lockdown hebben de ouders van
jeugdige overtreders een waarschuwingsbrief ontvangen om te voorkomen dat de jeugd beboet moest
worden.
Dit wordt begin 2021 opgepakt
zie antwoord op 12

5. continue activiteit

De wijkagenten maar ook onze eigen BOA's zijn actief op social media. Iedereen kan hun volgen en
benaderen met een vraag. Zij delen berichten en laten hun werkzaamheden aan hun volgers zien.
Daarnaast vragen zij via social media op een laagdrempelige manier input over onveilige situaties of
incidenten aan hun volgers.

16 in 2022 in alle wijken/dorpen buurtpreventie actief

RS

2. in uitvoering

In samenwerking met de politie besteden we actief aandacht aan buurtpreventie. Regelmatig posten de
wijkagenten iets op instagram wat vaak nieuwe leden oplevert. Harlingen heeft momenteel 22 actieve
buurtpreventiegroepen.

17 gemeente kandidaat proef legale wietteelt

RS

1. gereed

Gemeente Harlingen heeft zich naar aanleiding van ontwikkelingen en de strenge eisen rondom de proef
legale wietteelt terug getrokken als kandidaat.

18 voortzetting aanpak voorkoming escalatie

RS

1. gereed

De beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid schuift standaard aan bij het AVE-overleg (aanpak
voorkoming escalatie). Harlingen neemt volwaardig deel aan de provincie brede AVE-aanpak.

19 Aanpakken ondermijnende criminaliteit

RS

2. in uitvoering

Samen met de politie, het RIEC en andere betrokken partners wordt gewerkt aan een plan om
ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

RS

5. continue activiteit

Er is een servicepakket beschikbaar met handige documenten die organisatoren kunnen gebruiken bij het
organiseren van een evenement.

5. continue activiteit

In combinatie met de opgave om ongewenst parkeergedrag te voorkomen op enkele strategische plaatsen
in de Voorstraat hebben we zogenaamde "nietjes" bijgeplaatst. De toegankelijkheid en
stallingsmogelijkheden voor fietsers blijft onderwerp van gesprek met Ondernemend Harlingen.

2. in uitvoering

Uit onderzoek blijkt dat er ruimte nodig is voor max. 50 fietsen. Net als in de Voorstraat zijn er speciale
"nietjes" met grondplaat geplaatst. We monitoren of het werkt. In het herinrichtingsplan
Waddenpromenade zoeken we een definitieve oplossing voor de stalling van de fietsen.

20 organisatoren behulpzaam zijn bij evenementenveiligheid
Programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat

21 meer fietsenstalling centrum

21a meer fietsenstalling Waddenpromenade

HB

HB

22 Oosterpark (Zorgplein) weer onderdeel busroute

HB

1. gereed

23 adequaat reageren op meldingen kwaliteit infrastructuur

HB

5. continue activiteit

24 goede inrichting gebied langs N31 (fiets, voet)

HB

1. gereed

Helaas is er geen mogelijkheid om weer een buslijn door het Oosterpark te laten rijden. Er zijn wel haltes
vlakbij het Zorgplein aan de Kimswerderweg. We zullen bij een nieuwe aanbesteding OV (per 2022)
aandacht besteden aan nieuwe vormen van OV. In de nieuwe Mobiliteitsvisie komt dit ook aan bod.
Meldingen van inwoners pakt onze buitendienst adequaat op. Voor de openbare verlichting geldt dat de
verlichtingsaannemer de meldingen oppakt en afhandelt.
Het gebied rond de N31 is grotendeels ingericht op basis van het inrichtingsplan N31. Deze
werkzaamheden zijn allemaal afgerond maar vragen qua beheer veel aandacht om te zien of alle
beplanting goed aanslaat. Daar waar mogelijk brengen we nog wat meer groen aan. Bijv nabij
Koningsbrug. Over het voetpad Harlingerstraatweg is een besluit genomen. Die wordt in 20202 aangelegd
uit restant middelen N31.

25 GVVP wordt geactualiseerd
26 Aanleg fietspad (+tunnel) tussen Midlum en Wijnaldum

HB
HB

1. gereed
2. in uitvoering

De Mobiliteitsvisie Harlingen (GVVP en Parkeernota in één) komt in de raad van november 2020.
De werkzaamheden zijn in uitvoering. De verwachting is dat het werk in het voorjaar 2021 klaar is.
In januari 2020 heeft het college een besluit genomen over de route. Samen met bewoners van Byniastate
is de inpassing van het wandelpad langs de Harlingervaart uitgewerkt. Het ontwerp is hiermee gereed voor
de ruimtelijke procedure. Met één betrokken grondeigenaar is helaas nog geen overeenstemming. Om die
reden kunnen we kiezen voor een gefaseerde aanleg. In 2021 starten we met het westelijke deel dat we
later kunnen doortrekken naar Byniastate.

27 Onderzoek loopverbinding Westerzeedijk - Byniastate

28 Uitvoering Waddenpromenade
29 realiseren professioneel parkeerverwijssysteem

EdG 2. in uitvoering

HB
HB

2. in uitvoering
2. in uitvoering

Bij het maken van de plannen voor de Waddenpromenade lopen we tegen het feit aan dat deze op de
primaire zeekering ligt. Deze zeekering wordt in 2021 getoetst in het kader van het hoogwater
beschermingsprogramma. Pas daarna blijkt of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden om
de kering toekomstbestendig te maken. Daarom worden mogelijkheden onderzocht om toch tot uitvoering
te komen. Bijvoorbeeld door een risicoanalyse te maken in hoeverre de gemeentelijke activiteiten de
waterschapsplannen kunnen raken. Bij een laag risico zou er dan toch tot een (gedeeltelijke) uitvoering
over kunnen worden gegaan. Wel wordt momenteel bekeken of er simpele ingrepen gerealiseerd kunnen
worden die de doorstroming kunnen verbeteren.
Schetsontwerp gereed. Uitvoering voorzien in 2021 of 2022.

30 faciliteren betaalbare parkeerruimte a/d rand v/d stad

HB

2. in uitvoering

31 parkeerbelasting middel om verkeersdruk te reguleren
Programma 4 Economie

HB

1. gereed

32 verbeteren dienst- en vergunningverlening bedrijven
33 meer zaken doen met lokale bedrijven (+ inkoopapp)

34 meewerken initiatieven snel internet (bedrijven)

PS
PS

PS

5. continue activiteit
5. continue activiteit

5. continue activiteit

Aan de zuid- en westkant is er aan de Spoorstraat (100 pp) en op de Willemshaven (200 pp) betaalde
parleerruimte. Aan de oostzijde doen we onderzoek naar de "Rentex-locatie" en mogelijk bij plan
"Almenum". Vanaf 1 januari 2021 is de parkeergarage ook een mogelijkheid.
Het beleid van het college is gericht op een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeersysteem, afgestemd
op de functies wonen, winkelen, werken, recreëren en eilandbezoek, waarbij de leefbaarheid van de stad
en de dorpen gewaarborgd is.

Voor wat betreft het verbeteren en ondersteunen van vergunningaanvragen voor evenementen is een
evenementencoordinator aangesteld. Ook is er een citymarketeer die, samen met de ondernemers, de
marketing van de stad breed oppakt en verbetert. We willen Harlingen promoten als een stad waar het
goed wonen, werken en recreëren is. De nieuwe Omgevingswet is bovendien een prima aanleiding om de
dienstverlening- en vergunningverlening aan bedrijven te verbeteren.

Gemeente Harlingen en Kabelnoord hebben een convenant afgesloten voor het aanleggen van glasvezel in
het buitengebied. De verwachting is dat Kabelnoord hun adressen in het voorjaar 2021 aansluit. Delta Fiber
Nederland (voorheen Glasvezel Buitenaf) komt binnenkort met een planning voor het aansluiten van de bij
Delta Fiber Nederland aangemelde adressen aan de zuidzijde van de N31. Voor de super onrendabele
adressen gaat de provincie Fryslân bekijken op welke manier deze adressen alsnog kunnen worden
aangesloten op glasvezel.
Het actualiseren van bestemmingsplannen is niet meer nodig door de komst van de Omgevingswet. We
actualiseren het bestemmingsplan Industriehaven 2006 om die reden niet meer. We beginnen wel met het
maken van een omgevingsplan. We bekijken in dat kader ook de milieucategorisering.

35 vestiging cat 5 bedrijven (met behoud uitsluitingslijst)

EdG 3. nog te doen
Nadat recent overeenstemming is bereikt met de Visveiling over het leveren van een bijdrage in de
investeringskosten, en subsidie door de provincie is toegekend van € 500.000,- kan het werk eind
oktober 2020 worden opgedragen.

36 aanleg nieuwe zaagtandsteiger (start uitvoering)

37 Port of H zorgt voor bereikbaarheid en veiligheid haven
38 bij verkoop grond haven werkgelegenheid + duurzaamh.
een rol laten spelen (aandeelhouder)

39 instellen 1 ondernemersloket

PS

PS
PS
PS

PS

2. in uitvoering

5. continue activiteit
1. gereed

Dit heeft de continue aandacht van PoH. Voor wat betreft de veiligheid zijn strengere maatregelen
genomen in de visserijhaven vanwege de combinatie voorbijgangers en gevaarlijke werkzaamheden. De
kade wordt nu vaker afgesloten door middel van slagboomcontrole. Dit is een pilot en bekeken wordt of
nog verdergaande maatregelen nodig zijn.
In de vastgestelde Havenvisie 2019-2035 ‘Koers naar duurzame groei’ is dit opgenomen.

1. gereed

Onze bedrijvencontactfuntionaris is het eerste aanspreekpunt en de accountmanager voor bedrijven. Hij
speelt een actieve rol in het leggen van contacten met bedrijven via bedrijfsbezoeken,
netwerkbijeenkomsten en de ondernemersverenigingen. Met de nieuwe website proberen we
ondernemers beter van dienst te zijn.

Het ondernemersprogramma in Harlingen is al jaren een succes en daarom gaan we er mee door. Het
programma bestaat uit een aantal informatiebijeenkomsten over alles wat met ondernemen te maken
heeft Als de behoefte er is begeleiden we de deelnemers individueel.
Bij het verzorgen van de informatiebijeenkomsten betrekken we zoveel mogelijk lokale ondernemers.
Uitgangspunt is “vóór ondernemers, dóór ondernemers”. Het programma versterkt de vakinhoudelijke
expertise en ervaring maar zorgt niet minder belangrijk voor de opbouw van het netwerk van de
deelnemers. Na afloop van het programma heeft elke deelnemer een eigen ondernemingsplan. Het
programma voorziet in een nazorgtraject van 3 maanden. Door het succes van de cursus in Harlingen,
heeft ook de Waadhoeke besloten de door ons ontwikkelde cursus aan te bieden. Tijdens de laatste
bijeenkomst zijn de beide cursusgroepen bij elkaar gekomen om zo van elkaar te leren en om hun netwerk
uit te breiden.
40 steunen startende ondermer

PS

5. continue activiteit

41 beleid perifere detailhandel: flexibiliteit bestaande
gebieden en bescherming binnenstad

EdG 2. in uitvoering
EdG

42 aanduiding openbare toiletten verbeteren

HB

1. gereed

Het ontwerpbeleid heeft inmiddels ter inzage gelegen. Vaststelling van het geactualiseerde beleid is
gepland voor de raad van februari 2021.
Het nieuwe Badhuus is bewegwijzerd. Probleem is wel, dat de openbare toiletten maar een beperkt deel
van het jaar open zijn.
Eind 2018 is een nieuwe visie voor Recreatie en Toerisme vastgesteld. De visie loopt t/m 2022.
De
ontwikkelingen op een rij:
Routes /
infopanelen:
- Plaatsing van 3-talige historische informatiepanelen in lijn met citymarketing Harlingen Welkom aan Zee
als wandelroute
- Ontwikkeling van wandelroutes in Wijnaldum in lijn met citymarketing Harlingen Welkom aan Zee. De
Nieuwe Willemshaven als toeristische trekpleister:
- Ontwikkeling houthandel Hubert Jans op Nieuwe Willemskade als ’tallships experience center’
- Witte Swaen / Willem Barentsz in het Dok (tevens bezoekerscentrum)
- Opening De Wagon als informatiecentrum voor partijen in Harlingen. Als bezoeker vind je er actuele
informatie over bijzondere projecten in Harlingen
- Te bezichtigen ‘Levvel-bloc' op de Nieuwe Willemshaven om mensen kennis te laten maken met nieuwe
bekleding Afsluitdijk.
Gedachten
aan Zee brievenbus:
- Plaatsing ‘Gedachten aan Zee brievenbus' aan het eind van de Zuiderpier waar mensen bijzondere
tekeningen/berichten in kunnen achterlaten. De berichten/post zijn te zien in De Wagon en worden
gedeeld via sociale media Harlingen Welkom aan Zee.

43 ontwikkelen aantrekkelijke bezienswaardigheden
(vaker terugkomen en meer besteden)

PS
PS

5. continue activiteit

44 Ontwikkeling Westerzeedijkgebied

EdG 2. in uitvoering

45 Onderzoek opwaarderen strand (+zwemmogelijkheden)

EdG 2. in uitvoering

In 2019 zijn schetsontwerp en ontwikkelstrategie vastgesteld. Deze documenten vormen de basis voor de
verdere planvorming in deelprojecten. In 2021 wordt gewerkt aan de aanleg van het wandelpad
Westerzeedijk-Byniastate, de aanleg van het Balklandpark en de uitvoering van de pilot algenschermen (zie
nr. 45). Verder wordt het bestemmingsplan voor ontwikkelvlek 5 in procedure gebracht, waarna de
realisatie van het recreatiepark door Zeelenberg start. Ook starten we met de verbinding van Stad en Wad
(ontwerp vier dijktrappen en afmeervoorziening Zonnepontje op Noorderpier t.b.v. buitendijks fietsen).
Daarnaast wordt gewerkt aan de planontwikkeling voor het havenzwembad (zie nr. 45). Tot slot worden
(financiële) afspraken gemaakt met provincie en wetterskip. Grondtransactie Zeelenberg is, behoudens
begrotingswijziging Raad, rond.
Voor de verbetering van het strand is een subsidie verleend door het Waddenfonds voor de uitvoering van
een pilot met algenschermen. De pilot start medio 2021. Daarnaast werken we aan de planontwikkeling
voor een havenzwembad in de Willemshaven. In 2020 is een voorkeurslocatie gekozen (oksel tussen de
Zuiderpier en de kade). In 2020 stellen we in samenwerking met provincie en wetterskip een
vervolgopdracht op om in 2021 voor deze locatie een voorlopig ontwerp, investeringsraming en exploitatie
te maken.

46 Ontwikkeling Willemshaven broedplek creativiteit en
ondernemen

PS
PS

2. in uitvoering

47 Bij succesvolle editie opnieuw deelname Tall Ship Races

RS

2. in uitvoering

48 bevorderen watertoerisme (charters, cruise, jachten

PS

5. continue activiteit

49 werkbudget promotie Cruiseport verminderen met 68.000

PS

1. gereed

50 onderzoek meerwaarde citydressing en citymanager
51
gesprek ondernemers over autovrije Bredeplaats en autoluwe voorstraat

PS

1. gereed
2. in uitvoering

52 beperken overlast vrachtauto s centrum

Samen met Carex zijn we bezig om meer invulling aan de loodsen te geven. Daarnaast zijn we in gesprek
met de stichting Willem Barentsz over het voortzetten van hun activiteiten en de invulling/ uitstraling van
hun terrein.
De voorbereidingen van de Tall Ships Races zijn gestart in de hoop en verwachting dat Corona in 2022 geen
roet in het eten gooit.
We werken aan meer aanbod en we faciliteren diverse watersporten. De sportdagen van het VO staan dit
jaar in het teken van watersport en kinderen van het BO krijgen aanbod om te leren zeilen in optimisten, zo
maken we verbinding met het project Sail in Zicht.
Het budget is met ingang van het begrotingsjaar 2019 verlaagd. Door Covid-19 is 2020 een bijzonder jaar.
Zeker voor Cruise Port Harlingen (CPH). Beurzen en congressen gaan niet door, het bezoeken van reders is
niet mogelijk. CPH zou zonder Corona en de normale acquisitie een groei hebben laten zien van 35%. CPH
hoopt deze groei ook terug te zien in 2021. De acquisitie vindt op dit moment zoveel mogelijk online plaats.
Hierdoor is het budget voor CPH voor 2020 én 2021 toereikend.
Per 1 maart 20202 is een citymarketeer aangesteld voor 20 u/wk. De citymarketeer gaat aan de slag met
de positionering van Harlingen op gebied van vrije tijd. Doel is de zichtbaarheid van Harlingen als
toeristische trekpleister te vergroten en meer doelgroepen te bereiken. Er is een plan van aanpak over wat
citymarketing per locatie kan bijdragen aan de bekendheid van Harlingen, ook wat betreft wonen en
werken.

HB

zie 52 en 54

HB

In verband met de naleving van de coronamaatregelen is het besluit genomen om afgelopen mei een
voetgangerszone in te stellen op de Grote Bredeplaats. Dit inclusief een venstertijd voor laden en lossen in
de ochtend. Deze situatie duurt tot 15 november 2020. Vervolgens zullen we de maatregel evalueren
waarbij de verwachting is dit de komende jaren in het zomerseizoen voort te zetten. Aanvullend daarop is
het voornemen om in het zomerseizoen wanneer er veel toerisme is in Harlingen de komende jaren een
pilot te doorlopen met het afsluiten van de Voorstraat voor autoverkeer tijdens de zomervakantie. In de
ochtenduren blijft de Voorstraat bereikbaar met de auto en voor de bevoorrading van winkels. De
uitwerking zal samen met ondernemers plaatsvinden. Belangrijk is dat er na de pilot een evaluatie
plaatsvindt om te kunnen bepalen of en op welke wijze de maatregelen gecontinueerd worden.

2. in uitvoering

53 intensivering handhaving foutparkeren

HB

5. continue activiteit

54 Onderzoek oplossen overlast laden en lossen centrum

HB

2. in uitvoering

In 2020 is de inzet voor een deel verschoven van het toezicht bij bijvoorbeeld evenementen naar
toezicht op de maatregelen die gelden voor Covid-19. Daarnaast is vooral ingezet op foutparkeren
in de Voorstraat en de binnenstad.
Zie punt 52. Daarbij hebben we inmiddels op een aantal plaatsen laad-los plaatsen gerealiseerd (Grote
Bredeplaats, Kleine Bredeplaats, Noorderhaven). In onderzoek is een locatie op de Voorstraat (ter hoogte
van de Raadhuistoren).
Landelijk is de leegstand sterk toegenomen. Leegstaande panden krijgen nu minder vaak een andere
functie zoals een woonfunctie, waardoor er meer leegstand is ontstaan. Vanwege de oplopende leegstand
in de binnenstad van Harlingen en de effecten die de corona crisis heeft op de economie van de stad is er
behoefte aan een centrummanager zich specifiek bezig gaat houden met het versterken van de
binnenstad.
De basis daarvoor is de Detailhandel Structuurvisie (DSV) en de herijking daarvan in het kader van de
implementatie Dienstenrichtlijn, welke zeer binnenkort door de gemeenteraad van Harlingen zal worden
geaccordeerd. En de SWOT analyse die is uitgevoerd in het kader van de Friese Retailaanpak.
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken we in het kader van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak
een aanvraag in kunnen dienen.

55 winkelleegstand tegengaan dmv shopdressing en spare
space

PS
PS

5. continue activiteit

We willen voldoende openbare toiletten in onze binnenstad. De gemeente bekijkt waar en hoe we het
aantal openbare toiletten kunnen uitbreiden. Ook willen we de aanduiding van openbare toiletten
verbeteren. Wij hebben momenteel een openbaar toilet op de Zuidersingel (Trebol boot), Leeuwenbrug,
Nieuwe Willemshaven (Badhuus) en Strandpaviljoen ’t Zilt. Via de app HogeNood zijn deze te vinden.
56 uitbreiding aantal openbare toiletten binnenstad
57 geld voor omscholing uitkeringsgerechtigden
58 zorginstellingen helpen bij invullen vacatures

HB
PS
PS

59 faciliteren bestaande zorgcentra bij toekomstplannen en
openstaan voor nieuwe woon/en zorginitiatieven

EdG 5. continue activiteit
EdG

60 overleg over vergroten Zorgaanbod Zorgplein en

EdG 2. in uitvoering

meedenken overtoekomstvisie mbt voortbestaan

2. in uitvoering
5. continue activiteit
5. continue activiteit

in het reguliere budget werk&inkomen is (om)scholing meegenomen
is onderdeel reguliere aanpak
Is onderdeel reguliere aanpak. Zo is bijvoorbeeld met de Almenum nieuwbouw; meegedacht over de
dagbestedingsfaciliteiten.
Er is contact geweest. Er is geen sprake van het verdwijnen van zorg, wel zijn bepaalde zorgfuncties
herverdeeld over de verschillende locaties van Noorderbreedte.

EdG
In navolging van de regionale afstemming van de uitbreiding van bedrijventerreinen wordt er, in
samenwerking met de provincie, onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de bestaande
bedrijventerreinen. In Fryslân zijn 268 bedrijventerreinen. Een aantal van deze bedrijventerreinen heeft te
kampen met veroudering of moet bestendig worden gemaakt voor de toekomst.
De meeste gemeenten hebben, naar aanleiding van een selectiecriteria, een aantal terreinen aangeleverd
voor het onderzoek. De gemeente Harlingen laat, voor de volledigheid, naar alle bedrijventerreinen een
verdiepend onderzoek naar veroudering en toekomstbestendigheid uitvoeren. De Stec Groep voert dit
onderzoek uit. Op dit moment is het onderzoekgedeelte klaar en wordt er gekeken of concrete acties nodig
en haalbaar zijn.
Ook hebben de Friese gemeenten en de provincie een RetailDeal opgesteld en ondertekend. De Provincie
Fryslân en de Friese gemeenten willen hiermee een bijdrage leveren aan de vitaliteit van binnensteden en
de leefbaarheid van kernen. Hiervoor is een kleine subsidie in het leven geroepen. Samen met OH zijn we
aan het kijken of we hiervoor een aanvraag in kunnen dienen.
Afgelopen juni zijn de resultaten van de SWOT-analyse aan de raad en de ondernemers gepresenteerd
middels een webinar. De analyse is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Waadhoeke,
ondernemers en onderwijspartijen uit onze regio. De stuwende sectoren zijn in beeld gebracht, de
maximale groeipotentie van onze economie en er is een overzicht gemaakt van alle kansen en
bedreigingen die economische groei kunnen stimuleren of belemmeren. De resultaten zijn geclusterd in
vier thema’s en tien speerpunten. Ook zijn er al vijftig voorstellen opgehaald waarmee ondernemers en
onderwijspartijen mee aan de slag willen om de kansen te benutten. Deze voorstellen worden de komende
maanden uitgewerkt naar een sociaaleconomisch programma voor de langere termijn. Verwacht wordt dat
er in het eerste kwartaal van 2021 een actieplan aan de gemeenteraad aangeboden kan worden.

60a actieplan economie
Programma 5 Onderwijs

61 Voorschool blijft gratis, onderzoek naar gebruik
kinderopvangtoeslag

PS

2. in uitvoering

EdG 2. in uitvoering
EdG

Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar het behouden van de gratis voorschool, maar dan wel in
combinatie met het binnenhalen van de kinderopvangtoeslag. Hierdoor blijkt de voorschool niet meer
volledig gratis te kunnen worden aangeboden. Hierover moet het college een besluit nemen.

62 gemeente blijft vakleerkracht gym op IKC s co/financieren
63 cultuur/ en muzieklessen vast onderdeel lesprogramma

EdG 2. in uitvoering
EdG 1. gereed

64 meer sparen ivm investeren in goede schoolgebouwen
17.000 euro structureel extra
65 herinrichting Julianstraat RSG € 250000 (uitvoering)
66 peuterplusvoorziening structureel opnemen begroting

EdG
EdG
HB
EdG

1. gereed
1. gereed
2. in uitvoering
1. gereed

67 bestrijden schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten

EdG 5. continue activiteit

68 geld uittrekken voor voorlichtings/ en weerbaarheidscampagnes

EdG 1. gereed
EdG

69 zorgstructuur op onderwijs moet naadloos aansluiten op
de hulpverlening bij kinderen thuis
70 Doorgaan met bekostigen orientering vervolgonderwijs
Programma 6 Sport , cultuur en recreatie
71 parkeerproblematiek bij sportvereningen aanpakken

EdG 1. gereed
EdG
EdG 5. continue activiteit

72 project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) voortzetten
73 sterkere rol Skule bij invulling vrijwilligerswerk
verenigingen

EdG 5. continue activiteit
EdG 3. nog te doen
EdG

74 gemeentelijk accomodatiebeleid in 2019 geactualiseerd
75 uitvoeringsplan van sportnota in 2018 gereed

HB
HB

76 plaatsen fitnesstoestellen in openbare ruimte 120.000 euro
77 subsidieren lokale culturele activiteiten 25.000 euro struct
78 actualiseren monumentenbeleid

HB 2. in uitvoering
EdG 1. gereed
EdG 3. nog te doen

HB

1. gereed

1. gereed
1. gereed

Met Sport Fryslan en de schoolbesturen zijn we in gesprek over de invulling voor het komende schooljaar:
Hoeveel uren per school, wanneer (onder schooltijd of erna), en wie welke financiele bijdrage gaat leveren.
Streven is een uitbreiding te realiseren.
is verplicht onderdeel van het curriculum basisonderwijs, kerndoel kunstzinnige oriëntatie
Voorziening IHP wordt hiermee extra gevoed zodat we tzt de nodige investeringen kunnen doen.
Uitvoering gepland in zomer 2022
Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 10 afgenomen van 70 in schooljaar 2017-2018 naar 60 in
schooljaar 2018-2019. Het aantal verzuimmeldingen is schooljaar 2018-2019 gedaald naar 402
afgehandelde meldingen, in 2017-2018 waren dit nog 493.
Er wordt over verschillende thema's voorlichting gegeven, waaronder middelengebruik, social media,
groepsdruk, etc. Het voorlichtingsprogramma SPAM op de RSG en MA is uitgebreid met de
theatervoorstelling Als de Dood… (Suicide preventie).

Al 5 jaar lang is aan iedere school een jeugd sociaal werker vanuit het Jeugdteam de IKC's, SV, Kleine
Prinsje en MA verbonden en wekelijks aanwezig. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders,
jongeren kunnen op dat moment de jeugd sociaal werker consulteren. Wanneer nodig organiseren 2e lijns
zorg i.s.m. de aschool (passend onderwijs).

De realisatie van extra parkeercapaciteit bij Zeerobben en TV Ready is in 2020 afgerond.
Borgen van de JOGG-thema's: Waterdrinken, Gratis Bewegen, Groenten zet je tanden erin! Ism scholen en
verenigingen.
Hierover gaan we in gesprek met de Skûle
Onderzoek Buitensportaccomodaties is in College geweest, kleedkameraccomodatie Zeerobben wordt
aangepast. Onderzoek binnensport is ook afgerond.
Lokaal Sportakkoord is klaar en door 16 partijen ondertekend.
Middels het project 'de beweegvriendelijke omgeving' wordt hier in 2020 een invulling aan gegeven.
Sportcontrainer op het strand en wisselend in diverse plekken in de stad. In het oosterpark wordt in
oktober een kaatsmuurtje geplaatst.
In de gemeentebegroting is hiervoor een budget opgenomen van 25 duizend euro

De plannen van Fries Blauw voor de Voorstraat gaan niet door. Het pand van de Harlinger aardewerk &
tegelfabriek in de binnenstad krijgt nu alsnog een andere invulling en Fries Blauw heeft bij de gemeente
aangegeven dat ze interesse hebben in de loods op de Nieuwe Willemskade 5.
Op deze locatie willen ze dan een belevings- en bezoekerscentrum creëren met als thema het Fries
aardewerk. Het belevingscentrum moet een plek worden voor educatie over de unieke majolicatechniek
die in Nederland alleen nog in Harlingen wordt gebruikt.
De loods wordt binnenkort aangepast. Deze aanpassingen zullen van algemene aard zijn, waardoor de
loods niet alleen geschikt wordt gemaakt voor de activiteiten van Fries Blauw. Maar ook geschikt voor
andere soortgelijke activiteiten.
79 medefinancier "Fries Blauw
80 onderzoek naar behouden functie Trebol
81 alle kinderen muziek- en cultuureducatie
82 Invulling cultureel centrum
Programma 7 Sociaal domein

83 Nieuw Zuid laten ontwikkelen als voorportaal naar werk

84 Harlingen werkt 250.000 euro in 2019; na evaluatie
eventueel richten op bijzondere doelgroepen

PS 2. in uitvoering
EdG 1. gereed
EdG 1. gereed
EdG 1. gereed

onderzoek afgerond
is verplicht onderdeel van het curriculum basisonderwijs, kerndoel kunstzinnige oriëntatie
Met de verbouw van het middelste pand tot centraal entree en de verbouw van de bibliotheek is aan het
(bouw) project een einde gekomen.

PS

2. in uitvoering

In de uitvoeringsnotitie Pwet (position paper) worden drie categorieën werknemers onderscheiden:
kansrijk, perspectiefrijk en van waarde. Voor kansrijk en perspectiefrijk geldt in beginsel een
ondersteuningstraject naar werk/arbeidsinschakeling. Van waarde (loonwaarde 0-40%) is in veel gevallen
vrijwilligerswerk (maatschappelijke participatie) max haalbaar. Nieuw Zuid is bedoeld voor deze categorie
personen, maar wel met de nadruk op ontwikkeling en nadrukkelijke optie als opstap naar werk.

1. gereed

Harlingen Werkt is in 2018 met een jaar verlengd tot 1 maart 2019. Februari 2020 heeft de raad besloten
om de pilot en experiment in afgeslankte vorm tot uiterlijk 1 januari 2021 te continuëren met als doel om
een soepele overgang van de uitvoering van de Pwet te realiseren in lijn met ontwikkelingen bij de GR
Fryslan West en de Gr Dienst SoZaWe. Er is al begonnen om als 1 TWP te gaan werken

PS
PS

85 Statushouders moeten snel inburgeren (taalvaardigheid)
en arbeidsvermogen snel aanspreken (Pastiel)

PS
PS

86 inspannen om sociale dienst te behouden en versterken

EdG 2. in uitvoering

De omvorming van de Dienst naar een bedrijfsvoeringsorganisatie ligt op schema. Vanaf 1 januari 2021 is
de zeggenschap over het sociaal domein weer bij de gemeenteraad.

PS

2. in uitvoering

er is momenteel een intiatief tot een gezamenlijk portal voor de verschillende fondsen. De kosten werden
voorheen door de provincie betaalt. Dat stopt. De vraag aan gemeenten is of die de financiering van ca. 80
duizend euro over willen nemen. De bespreking daarover is nog gaande. Voorts wordt door de Dienst
SoZaWe met de fondsen onderhandelt over de invulling van de kindpakketten, dit als uitvoering van het in
2019 vastgestelde armoedebeleid.

2. in uitvoering

In de periode juni-december 2020 voert Harlingen een pilot Vroegsignalering uit. De start is verlaat naar 1
juni i.v.m. corona. Het betreft een samenwerking met het Gebiedsteam. Met een aantal instellingen is een
convenant afgesloten waarin staat dat zij betalingsachterstanden doorgeven aan de BKR waaronder de
gemeentelijke belastingen, de Bouwvereniging, De Friesland. De BKR geeft bij matches de signalen door
aan het Gebiedsteam. 3 sociala werkers (die voor deze taak zijn opgeleid) nemen vervolgens (zonodig
herhaaldelijk) contact op met betrokken inwoners en zorgen voor een vervolgtraject. Dit is onderdeel van
de dienstenregeling schuldhulpverlening 2018-2022 van de GR Dienst SoZaWe

1. gereed

amargi is begin 2020 beëindigd

87 continueren Kindpakket

88 initiatieven die schuldhulpverlening in het
vrijwillig kader versterken 15.000 euro
89 Deelnemen aan programma Amargi (schuldhulp)

PS
PS
PS

5. continue activiteit

Er wordt inmiddels gewerkt volgens de afspraken zoals die in de notitie “Nije Seunen” zijn
vastgelegd. Men gaat zo snel als mogelijk is de inburgering in en wanneer dat mogelijk is
ook richting Pastiel voor een participatietraject. Inmiddels is de VOI volop in voorbereiding.

90 jaarlijkse fiscale screening inwoners op bestaansminimum

PS

4. heroverwegen

91 meer aandacht voorlichting op scholen over geldzaken
92 risicogroepen mbt schulden preventief benaderen
93 instellen sociaal innovatiefonds 50.000 euro

PS 5. continue activiteit
PS 5. continue activiteit
EdG 1. gereed

In 2019 is voor de tweede keer een belastingcheck uitgevoerd, wat een totale opbrengst van ruim 43
duizend euro op heeft geleverd (teruggave/restitutie belasting, toeslagen, heffingen). Overwogen wordt
om de belastingcheck om het jaar uit te voeren, omdat terugvordering meerdere jaren mogelijk is en de
uitvoering arbeidsintensief is en vrij hoge kosten meebrengt. De verwachting is dat om het jaar en wellicht
eens in de drie jaar een belastingcheck geen nadelig effect heeft in de zin dat mensen hun recht op
restitutie verspelen.
dit is een onderdeel van het uitvoeringsplan dienstenregeling schuldhulpverlening 2018-2022 van de Dienst
SoZaWe. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de week van het geld (Nibud)
zie 88
In de gemeentebegroting is hiervoor een budget van 50K opgenomen.

94 meer ruimte Jeugdteam voor preventieve contacten
95 gedragswetenschapper aanstellen in Jeugdteam

EdG 1. gereed
EdG 1. gereed

In het schooljaar 2019-2020 is het Jeugdteam uitgebreid met 1 Fte. Hierdoor werden de jeugdsociaal
werkers in de gelgenheid gesteld om meer aanwezig te zijn op de scholen, de samenwerking met de GGD
te intensiveren en contact te treden met de verenigingen. Enerzijds om het Jeugdteam onder de aandacht
te brengen en anderszijds om informatie over te brengen over signaleren van zorgen rondom kinderen.

In 2020 hebben zijn er door Corona geen preventieve huisbezoeken geweest. De Skûle overweegt nu
om de gesprekken telefonisch te voeren. In 2019 zijn ze wel gevoerd.
96 ouderenwerk gaat 200 keer op preventief huisbezoek

EdG 5. continue activiteit

1. gereed

De voorbereiding voor de evaluatie van het dagbestedingsproject Nieuw Zuid is in gang gezet. De
verwachting is dat begin 2021 de bevindingen met een advies en voorstel voorgelegd worden aan
respectievelijk college en raad.
Vanaf 2019 is het mantelzorgcompliment verhoogd van 50 naar 100 euro.
Pilot heeft gelopen van 1 maart tot 1 september 2019. Incidenteel hebben wijkverpleegkundigen HH
versneld geindiceerd. In de praktijk blijkt eerder HH te worden ingezet (door GT) voordat
wijkverpleegkundige in beeld is. E.e.a. zal nog worden geevalueerd (begin 2020) en gekeken naar
(aangepaste) voortgang. Mogelijk ook breder dan inzet HH. Inmiddels is wijkverpleegkundige (via WLZ
financiering) drastisch in uren verlaagd. Hier vindt nog overleg over met Friese land.
Dit agendapunt is achterhaald nadat het vaste abonnementstarief WMO sinds januari 2019 is ingegaan.
Een vast abonnementstarief voor alle WMO-voorzieningen.
In 2018-2019 heeft het Gebiedsteam i.s.m. de dienst sociale zaken een pilot Vereenvoudiging aanvraag
maatwerkvoorziening gedraaid. Dit heeft geresulteerd een simpeler werkwijze wat veel minder tijd vraagt
van de sociaal werkers maar nog steeds rechtmatig is. Deze pilot is nu afgesloten en de werkwijze wordt
nu regulier ingezet.

97 ontwikkelen dagbestedingsvoorziening (met Skule)
98 mantelzorgcompliment verhogen naar 100 eur/aanvraag

EdG 1. gereed
EdG 1. gereed

99 Wijkverpleegkundige meer mandaat in WMO-domein

EdG 2. in uitvoering

100 uurtarief huishoudelijke hulp op max. 8,50/uur houden

EdG

101 admin. regeldruk verlagen; aanvraagprocedures / begeleider van nieuwe initiatieven PS
versimpelen
PS
Programma 8 Volksgezondheid en milieu
102 bij groenonderhoud meer rekening houden met
biodiversiteit (maken plan)

HB
HB

5. continue activiteit

Dit is een continu proces, plannen worden gemaakt. Bij nieuwe aanleg hier meer rekening mee houden.
Ook gaan we het maairegime daar waar mogelijk aanpassen.

103 meer groenbij (her-)inrichting openbare ruimte
100.000 euro eenmalig en 50.000 euro structureel

HB
HB

5. continue activiteit

Dit is een continu proces en hierbij worden we door een extern bureau geholpen. De eenmalige financiën
zijn deels besteed om ons machinepark aan te passen.

104 aanpak zwerfafval op land en water intensiveren

HB

2. in uitvoering

Het conceptafvalplan is bijna klaar. De Verwachting is dat er 1 oktober een definitief plan is, daarna volgt
een college voorstel en raadsvoorstel/raadsinformatiebrief. Een paar onderdelen van het plan zijn al in
werking gesteld (voorbereidende fase)

105 organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor woningbezitters mbt duurzaamheids- en energiemaatregelen

HB
HB

2. in uitvoering

Algemene bijeenkomsten voor woningbezitters hebben we nog niet georganiseerd. Wel zijn er in het
project "wijk van de toekomst" bewonersavonden geweest voor de bewoners van de wijk Trebol en
Wijnaldum.

106 huisvestingsplan inzetten om vastgoed zo snel
mogelijk energieneutraal te krijgen

HB
HB

2. in uitvoering

zie nr. 1, in het SHP is opgenomen dat de te (ver)bouwen vastgoed energieneutraal wordt gerealiseerd.
Het ambitieniveau mbt circulariteit wordt in de volgende fase vastgesteld.

eerste keus voertuig is elektrisch wanneer dit niet mogelijk is wordt gekozen voor blauwe (plantaardige)
diesel of aardgas, heeft te maken met benodigde capaciteit/vermogen voertuig. Afgelopen tijd zijn er 2
elektrische auto's aangeschaft, één voor de handhavers en een vervangende auto voor de bodedienst

107 bij vervanging wagenpark kiezen voor meest
milieuvriendelijkste optie
108 Lid worden van Circulair Fryslan

HB
HB
HB

2. in uitvoering

109 stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen
zelf goed voorbeeld geven (100% duurzaam)
110 onderzoek plaatsen zonnepanelen langparkeerterrein

HB
HB
HB

2. in uitvoering

111 openbare verlichting 100% duurzaam maken

HB

5. continue activiteit

HB

2. in uitvoering

112 bevorderen duurzaamheidsmaatregen MKB
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1. gereed

2. in uitvoering

113 meer sociale huurwoningen, daardoor wachttijd omlaag

EdG 5. continue activiteit

114 huurwoningen labelen voor jongeren

EdG 1. gereed

115 vrijvallende ontwikkellocaties bestemmen voor
huurwoningen voor middeninkomens

EdG 2. in uitvoering
EdG

116 ruimte zoeken voor nieuwe woonvormen (b.v. tiny houses)
117 afronding planvorming wooncentrum Almenum
118 Energieneutraal is de norm bij nieuwe ontwikkeltrajecten

EdG 2. in uitvoering
EdG 2. in uitvoering
EdG 5. continue activiteit

119 particuliere woningbezitters helpen bij aanpassingen om langer
thuis te kunnen wonen
120 beleid ontwikkelen op onderverhuur van woningen
(toeristen en/of arbeidsmigranten)

EdG 5. continue activiteit
EdG
EdG 2. in uitvoering
EdG

121 Waterfront??actie??

HB

2. in uitvoering

afgehandeld, we zijn nu voor het tweede jaar lid
Onderzoek naar Circulaire Economie loopt, heeft vertraging opgelopen door coronavirus. De verwachting
is dat het eerste kwartaal 2021 gereed zal zijn. Gaat Maatschappelijk Ondernemen alleen over het
onderzoek naar 100% Circulair?
Wordt meegenomen in de herinrichtingsplannen voor het lang parkeerterrein.
Gemeente Harlingen heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het verduurzamen van de
openbare verlichting. Ruim vijftig procent van de armaturen zijn LED armaturen. Hierdoor is het
energieverbruik per armatuur ook al met bijna 50% gedaald.
Het project is gestart in 2019 en wordt voortgezet in 2020. Voor de regio Waadhoeke,
Leeuwarden en Harlingen is er op dit moment nog ruimte voor 48
bedrijven voor een energieadvies met korting. In 2019 zijn wij ook aangesloten bij het
project ‘Fossielvrije bedrijven in NWF’ vanuit de Freonen, met als doel dat 42 bedrijven
daadwerkelijk maatregelen uitvoeren en liefst fossielvrij worden.

De afgelopen twee jaar zijn de terug te bouwen woningen in oa Kluerd/Ropens en Plan Zuid fase 2
gerealiseerd, waardoor er nu meer sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Omdat er in de periode voor
2018 veel sociale huurwoningen zijn gesloopt en de terug te bouwen woningen nog niet afgebouwd waren,
nam de wachttijd bij de corporatie toe. De term meer sociale huurwoningen doet denken dat er extra
wonigen gebouwd moeten worden. Dit is niet correct, blijkt ook uit het woningmarktonderzoek. Het aantal
sociale huurwoningen neemt af door afschaling. Er zijn meer woningen gesloopt dan er teruggebouwd
worden.
In Plan Zuid zijn 12 sociale huurwoningen aan de Koningin Wilhelminastraat gelabeled voor jongeren.
Verder wordt de slaagkans van de jongeren in onze gemeente door de corporatie gemonitord.
Bij de planvorming voor de Koopmanslocatie wordt uitgegaan van het realiseren van middeldure
huurwoningen door een ontwikkelaar.
Innovatieve woonvorm Tiny Houses. Hiervoor is een locatie aangewezen, te weten vml. schoollocatie
‘De Diamant’.In samenwerking met de initiatiefnemers gaan we de concrete locatie ontwikkelen en
voorwaarden voor gronduitgifte c.q realisatie vaststellen.
Dit is rijksbeleid.
beleidsuitgangspunt is te stimuleren dat mensen/ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In
dat kader worden daar waar nodig woningaanpaasingen gedaan om dit te bevorderen.
Het nieuwe logiesbeleid is in de raad van oktober 2020 worden vastgesteld.

Bij het maken van de plannen voor de Waddenpromenade lopen we tegen het feit aan dat deze op de
primaire zeekering ligt. Deze zeekering wordt in 2021 getoetst in het kader van het hoogwater
beschermingsprogramma. Pas daarna blijkt of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden om
de kering toekomstbestendig te maken. Momenteel wordt nog wel onderzocht of deze toetsing naar voren
gehaald kan worden. Op dit moment heeft het geen zin grote investeringen te doen. Wel wordt
momenteel bekeken of er simpele ingrepen gerealiseerd kunnen worden die de doorstroming kunnen
verbeteren. De plannen voor het vergroten van het parkeerterrein voor lang parkeren zijn in 2020 in een
stroomversnelling door het beschikbaar komen van het terrein van de Witte Kas en twee andere terreinen
aan de Harlingerstraatweg. In dit jaar wordt gestart met het inrichten van het Witte kas terrein, het in
eigen hand nemen van de exploitatie en beheer en het vernieuwen van de parkeerapparatuur.

122 doorontwikkelen Willemshaven (ook weth. P. Schoute)
123 ontwikkelen Westerzeedijkgebied

123a Westerzeedijk toerisme en recreatie
124 onderhoud groen binnenstad, parken en begraafpl. op
niveau hoog

125 onderhoud dorpen,wijken ,bedrijfsterreinen
buitengebied en sportterreinen op niveau basis

EdG 2. in uitvoering
EdG 2. in uitvoering

Met de komst van Brouwdok, de viskiosk Vitamine aan Zee de verbouw van het entrepotgebouw, de bouw
van de multifuntionele steiger, het trechter hotel en het nieuwe sanitair en douche gebouw is voor een
groot deel invulling gegeven aan de Willemskade. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor een zeezwembad.
Zie nr. 44
De (toekomstige) toeristische functies van dit gebied maakt dit gebied tot een pleisterplaats in project
'buitendijks fietsen'. Toeristisch overstappunt (TOP), hotelfunctie, recreatiepark, extra camperplaatsen bij
camping, onderzoek schoon strand en zeezwembad.
Het Westerzeedijkgebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk recreatief gebied voor Harlingers en
toeristen. Zie stand van zaken nr. 44. Strand:
- Zeecontainer als sportfaciliteit op strand Harlingen (misschien niet meer actueel)

PS
HB
HB

2. in uitvoering
1. gereed

Hoog is de huidige manier van werken voor onze buitendienst op deze plekken

HB
HB

5. continue activiteit

Continu proces en dat loopt. Dit jaar wordt spannend: Empatec heeft de medewerkers naar huis gestuurd
ivm Coronavirus. Basis is de huidige manier van werken voor onze buitendienst op deze plekken.

126 onderhoud wegen, fiets- en voetpaden op niveau basis

HB

5. continue activiteit

127 zorgen voor voldoende middelen voor alle beheersplannen

HB

2. in uitvoering

De afgelopen 10 jaar is het achterstallig onderhoud sterk gedaald. Er is dit moment extra aandacht voor
het onderhouden van elementen verhardingen. Basis is de huidige manier van werken voor onze
buitendienst op deze plekken.
De beheerplannen zijn akkoord bevonden door Gemeenteraad. Financiele gevolgen worden voorgelegd
aan de Raad bij begrotingsbehandeling 2021.

2. in uitvoering

Binnen Groen hebben we onze eigen vaste vakmensen.In het seizoen worden ze aangevuld met
uitzendkrachten. Daarnaast besteden we het gros van de werkzaamheden uit aan Empatec. Naast
Empatec werken we ook met een paar lokale aannemers die gespecialiseerd werk verrichten.

2. in uitvoering

Er worden volgen schema 1 keer per 15 maanden wijkschouwen gehouden. De reden om dit niet om de 12
maanden te doen is dat je op deze manier niet altijd in de zelfde periode de wijkschouw hebt, wisseling
daglengte, seizoen enz.

128 aanhouden gekwalificeerd onderhoudspersoneel; pieken
uitbesteden (bij voorkeur) Empatec

129 jaarlijks wijkschouw houden

HB
HB

HB

