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Datum en plaats Harlingen, 28 oktober 2015 Referentie - 
  
Betreft Algemene Beschouwingen 2015  

 

Geacht college, 

geachte raadsleden en 

geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum, 

 

We schreven vorig jaar dat we ons hadden ingespannen om samen met de PvdA en het CDA tot een 

goed coalitieprogramma 2014 - 2018 te komen. En dat wij dit programma als leidraad zouden 

beschouwen voor het beleid in de komende jaren. Welnu, we zijn nu circa anderhalf jaar op weg.  

 

1. Waar staan we nu? 

Wij zijn van mening, dat het college daadkracht toont, ondanks bezuinigingen die wij van rijkswege 

nog steeds krijgen opgelegd. Deze daadkracht stemt ons tot tevredenheid. Wij willen in dit verband 

onder andere de volgende onderwerpen ten bewijze noemen: 

 Het zwembad blijft open; er is bestaanszekerheid gegeven door middel van het ondertekenen 

van een nieuw contract voor de komende 10 jaar met Optisport.  

 De bibliotheek blijft in de binnenstad. 

 Er loopt een onderzoek naar de verzelfstandiging van de haven en het gemeentelijk museum. 

 Een dreigend faillissement van de Westergo cv/BV is afgewend. 

 De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich stap voor stap naar een flexibele, kwalitatief 

goede, regievoerende en samenwerkende organisatie, zoals wij dit jarenlang hebben bepleit. 

 De Willemshaven wordt eindelijk aangepakt met investeringen in een cruisesteiger voor de 

bruine zeilvloot en de cruisevaart, de restauratie van het Entrepot gebouw krijgt gestalte en de 

mogelijkheid om een marina voor zeegaande jachten te realiseren, conform de afspraken in 

het convenant vaarrecreatie, zijn opgenomen in het bestemmingsplan. 

 Het kort en lang parkeren, volgens de enige jaren geleden ingezette koers, krijgt steeds meer 

vorm en waardering.  

 Ondanks de slechte woningmarkt, is de woningbouw weer op gang gekomen. Wij wijzen op 

de starterswoningen in Ludinga en de bouw van het huurappartementen complex “De Helling” 

van de Bouwvereniging. 

 Tot slot vermelden we nog het verdiepen van de N31 tot A31. Dit project zal dit jaar nog 

zichtbaar worden en moet eind 2017 zijn afgerond. 
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Geen slechte score voor een kleine en zelfstandige gemeente. Al met al een lijst van onderwerpen en 

besluiten, die naar onze overtuiging Harlingen op termijn mooier en sterker zullen maken en die goed 

zijn voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

 

2. Wat vereist aandacht? 

Toch is er geen reden om nu maar genoegzaam achterover te leunen. U kent Harlinger Belang als 

een partij, die zich altijd constructief, maar kritisch heeft opgesteld. Dat gold in het verleden toen wij 

oppositie voerden, maar nog steeds nu wij bestuursverantwoordelijkheid dragen. Politiek is een 

dynamisch gebeuren en je moet scherp en alert blijven. Stilstand is achteruitgang. Het kan altijd beter. 

 

Het is daarom, dat wij aandacht vragen voor de volgende onderwerpen: 

 

 Groenonderhoud 

Wij zijn van mening, dat de kwaliteit van het openbaar groen beter kan en moet. Wij zijn blij te 

lezen, dat het college iets gaat doen aan het achterstallige onderhoud van het Harmenspark, 

maar voor ons is dit niet voldoende. Binnenkort zullen wij dan ook met een voorstel komen 

voor het Harlinger Bos. 

 

 Wegenonderhoud 

Op korte termijn wordt het achterstallig onderhoud aangepakt. Hierop hebben wij eerder 

aangedrongen. Echter wij maken ons zorgen over de middellange en lange termijn. We 

snappen, dat de verdieping van de N31 en de omgeving hierop grote invloed heeft. Maar wij 

vrezen, door nu geen actie te ondernemen, een behoorlijk gat in de financiën en op termijn 

ook weer op meerdere plaatsen in het wegdek zelf. 

 

 Inkoopbeleid 

Al meerdere malen hebben wij hierop gewezen. Wij hebben nog steeds de indruk dat door 

anders in te kopen en anders aan te besteden, geld bespaard kan worden. De gemeente 

Dongeradeel besteedt haar wegenonderhoud niet per klus, maar direct voor meerdere jaren 

aan. En is het wel voordelig om diensten als gladheidsbestrijding en het vegen van de wegen 

en straten bij Omrin af te nemen? 

  

 Woningbouw 

Zoals geschetst, zien wij hier en daar weer voorzichtige ontwikkelingen. We zijn verheugd, dat 

de gemeente samen met de Huurdersvereniging inzet op concrete prestatieafspraken met de 

Bouwvereniging en eventueel andere corporaties. Wij dagen u uit om spoedig met betaalbare, 

hedendaagse woningbouw te komen in Plan Zuid. Er moet ook voor jongeren een eigen plek 

zijn in Harlingen! 
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 Kwijtscheldingsbeleid 

De wethouder antwoordde onlangs op onze vragen, dat het huidige kwijtscheldingsbeleid 

gedateerd is. En hoewel het nieuwe beleid ons voor komend jaar is toegezegd, zouden wij 

alvast een lans willen breken voor het vereenvoudigen en uitbreiden van het beleid. Wij 

denken in dit kader bijvoorbeeld ook aan kwijtschelding van de onroerendzaakbelasting.  

 

 Arbeidsparticipatie 

Genoodzaakt door de rijksbezuinigingen, is het vergroten van de arbeidsparticipatie misschien 

wel de grootste uitdaging van de komende tijd. Harlingen scoort hier al decennialang slecht. 

Misschien is het tijd voor een andere aanpak? Kijk en leer vooral van voorbeeldgemeenten! 

Overweeg om onorthodoxe maatregelen te treffen. Hiervoor zou ook in de begroting meer 

aandacht moeten zijn. 

 

 Ondersteuning ouderen 

In het sociale domein is het afgelopen jaar veel veranderd. Er is ook veel werk verricht om de 

transitie van de rijksoverheid naar de gemeente in goede banen te leiden. Onze complimenten 

daarvoor! Toch zien wij dat bepaalde doelgroepen tussen wal en schip belanden. Ouderen 

met een klein pensioen, betalen fors meer voor hun huishoudelijke zorg. Nu het beleid in de 

basis staat, roepen wij het college op, om gericht deze doelgroepen tegemoet te komen. 

 

 Tall Ships en Kulturele Haadstêd 2018 

Sta ons toe toch weer een kritische noot te plaatsen bij de organisatie van de Tall Ships Race 

in samenwerking met Kulturele Haadstêd  in 2018. Zeer tegen onze zin, wordt hiervoor 

wederom € 500.000 gemeenschapsgeld uitgetrokken. De aangenomen motie riep het college 

op, om de hiervoor dekking in begroting van de komende jaren te zoeken. Het college komt 

niet verder dan dit bedrag de komende jaren uit de snel slinkende spaarpot te halen.  

 

Laat duidelijk zijn dat Harlinger Belang deze middelen graag had ingezet voor investeringen 

die wel een duurzaam en een structureel effect hebben. Bijvoorbeeld om de stad op orde te 

brengen. 

 

Wij besluiten met een citaat uit onze Algemene Beschouwingen 2014. Immers, sommige zaken kun je 

niet lang genoeg blijven herhalen. Het luidt als volgt: 

 

“Tot slot voorzitter, er is genoeg werk te verrichten. Onze insteek daarbij is om samen de schouders er 

onder te zetten. Te investeren in bedrijvigheid en werkgelegenheid en tegelijk het gemeentelijk beleid 

efficiënter en effectiever te maken”. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 


