
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Jellema 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens… 
0  per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Raming gemeentelijke kosten Tall Ships Races 2018 
  
Met haar motie van 4 november 2014, heeft de gemeenteraad maximaal € 500.000 gereserveerd voor 
de fee aan de STI en de kosten met betrekking tot de veiligheid en openbare orde, waaronder de 
benodigde pontons. 
 
In de brief aan de Stichting Harlingen Sail van 10 november 2016 komt het college tot een limitatieve 
opsomming van al datgene wat te maken heeft met de uitvoering van de veiligheidsplannen: 
 

- De inzet van beveiligers, wegwijzers, EHBO-ers, gecertificeerde stewards, 
communicatiepersoneel, aanmeerploegen/vast makers, Rode Kruismensen 

- Zaken als inzet sleepboten, beschikbaar stellen en plaatsen dranghekken, pontons en 
loopbruggen 

- Crowd management: onder andere camera’s, verbindingen, verbindingswagen, portofoons, 
verwijsborden in de stad, bermdrip 

- GHOR 
 
Ook wordt beschreven dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderdeel parkeren. 
 

1. Graag ontvangt de fractie een gespecificeerde begroting voor de hierboven genoemde kosten, 
waarbij externe kosten en de kosten van ambtelijke inzet afzonderlijk worden gepresenteerd? 

 
2. Mocht deze begroting niet aanwezig zijn, verneemt de fractie graag onderbouwd, in hoeverre de 

verwachting is, dat bovengenoemde kosten binnen de door de raad beschikbare middelen 
passen? 
En op welke termijn mag de raad dan een alsnog een begroting van deze kosten ontvangen? 

 

3. Kan het college inzichtelijk maken welke kosten sinds 4 november 2014 ten behoeve van de 
voorbereiding zijn gemaakt, waarbij externe kosten en de kosten van ambtelijke inzet 
afzonderlijk worden gepresenteerd? 
Kan het college daarbij aangeven of deze kosten ten laste van het beschikbare budget van € 
500.000 komen? 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


