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Beste meneer Jellema,

U heeft ons gevraagd of wij (in overleg met Omrin) kunnen schetsen op welke wijze Omrin
vanaf 2014 invulling heeft gegeven aan de door u bepleite "maatschappelijke plus" ten 
behoeve van de gemeente Harlingen. In deze brief geven wij u een overzicht.

Overzicht
Omrin is actief in Harlingen (en directe omgeving) en spant zich in om Harlingen en 
evenementen te helpen op de kaart te zetten. Hiervoor hebben ze een apart budget 
'Harlingen' beschikbaar. Het gaat om een jaarlijks bedrag van circa C 2000,-. Harlingen heeft 
hierin een uitzonderingspositie ten opzichte van overige gemeenten. In totaal heeft Omrin 
jaarlijks een bedrag van ca. C 10.000,- beschikbaar.
Omrin levert een financiële bijdragen aan oa:

« Volkstoneel in Harlingen en Midlum
* Rotary feest in de Engelse tuin op Koningsdag
* Dorpsfeest Wijnaldum 
» Dorpsfeest Midlum
» Zeekadetkorps Harlingen 
« Harlingen Mixed Hockey Club
* Proms in concert by Jack Heaven
* Twee keer per jaar de kermis: Omrin evenementencontainers worden via de 

gemeente besteld.
» Naast de bovengenoemde jaarlijkse bijdrage zal Omrin tijdens de komende Tall Ships 

Race een bijdrage leveren in de vorm van een trainee (waarschijnlijk meerdere) en 
mogelijk de inzameling op het evenemententerrein.
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Hoewel Omrin in Harlingen ten opzichte van andere gemeenten relatief meer bijdraagt, 
vinden wij deze bijdrage teleurstellend. Wij gaan hierover nog verder met Omrin in gesprek.

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriencíelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Harlingen, ( 7)
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