
  

Amendement  fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD, ChristenUnie en OPA raadsvergadering 12 april 2017 inzake 
aanpassing van de tarieven.  

Amendement  
Conform artikel 33 van het Reglement van Orde van de Gemeente Harlingen ingediend door 
de fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD, ChristenUnie en OPA op 12 april 2017. 
 
 
Betreft   : Raadsvoorstel nummer 7 van de raadsvergadering 12 april 2017 
 
Onderwerp  : Begroting FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) 
 
Samenvatting  : Amendement met als doel, om wensen en bedenkingen te uiten bij  

  de ontwerp begroting 2018 inzake de tariefstelling van taken. 
 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag 12 april 2017: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- De Ontwerpbegroting FUMO 2018; 
- De beraadslagingen in de raadscommissie van 29 maart 2017; 
- De presentatie van de FUMO 2.0 op 28 februari 2017; 
 
 
Overwegende dat: 
- In de afgelopen jaren door diverse oorzaken de FUMO nog niet de omgevingsdienst is, 

die bij oprichting werd nagestreefd; 
- Het bestuur van de FUMO op dit moment bezig is, de omgevingsdienst door te 

ontwikkelen; 
 
 
Is van mening dat: 
- Doorontwikkeling van de FUMO noodzakelijk is teneinde een omgevingsdienst te 

realiseren die kwalitatief en kwantitatief in staat is haar taken te kunnen uitvoeren; 
- Het hiervoor noodzakelijk is, dat tussen de deelnemers meer solidariteit wordt 

nagestreefd; 
- Hierbij ook een discussie dient te worden gevoerd, over het aantal en aard van taken die 

deelnemers aan de FUMO aanbieden; 
- De huidige tariefstructuur van basis- en plustaken onvoldoende bijdraagt aan deze 

solidariteit en derhalve aanpassing van de tariefstructuur van basis- en plustaken voor 
2018 wenselijk is;  



  

Amendement  fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD, ChristenUnie en OPA raadsvergadering 12 april 2017 inzake 
aanpassing van de tarieven.  

Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van de FUMO; 
 
2. Het bestuur van de FUMO schriftelijk te informeren over de wens van de raad van 

Harlingen, om in de ontwerpbegroting van 2018 een aanpassing van de tarieven van 
basis- en plustaken op te nemen, zodanig dat het voor de deelnemers financieel 
aantrekkelijker wordt om plustaken door de FUMO uit te laten voeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
 
PvdA – E. Helvrich    Harlinger Belang – J. Saakstra 
 
 
 
CDA – H. Sijtsma    VVD – G.J. de Vries 
 
 
 
ChristenUnie – M. Chukwuemeka-Liefting OPA – J. Ertents    
      
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU totaa
l 

Voor           

Tegen           

 
 
Dit amendement is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 

 

 


