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Vluchtelingencrisis 2016 / AZC in Harlingen 
 
Het gehele najaar 2015 en voorjaar2016 staan Europees, nationaal maar ook lokaal in het 
teken van de alsmaar groter wordende vluchtelingencrisis. Op de vlucht voor oorlog, geweld 
en honger zijn duizenden mensen uit het Midden-Oosten maar ook Afrika  op zoek naar een 
veilige verblijfplaats. Dit resulteert ook in veel grotere aantallen mensen die een 
asielaanvraag in Nederland doen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ( COA) blijkt 
volstrekt niet voorbereid op de verhoogde instroom, en het aantal asielzoekerscentra blijkt 
ontoereikend om iedereen te huisvesten. Op veel plekken wordt (crisis)noodopvang 
gerealiseerd. 
De gemeente Harlingen heeft in oktober 2015 ook crisisnoodopvang geregeld in de 
Waddenhal.  Na enkele informatie en discussieavonden besluit het college, na een verzoek 
van het COA, om medewerking te verlenen aan de realisatie van een AZC voor 300 personen 
op het Balklandterrein in Harlingen.  Na enige discussie over de locatie stemt de Raad op 25 
mei 2016  in grote meerderheid voor het collegevoorstel. Ook de PvdA is voor de vestiging 
van het AZC in Harlingen. Na het besluit gaat een enthousiaste adviesgroep samen met 
gemeente en COA aan de slag om het AZC ruimtelijk en sociaal goed in te passen op de 
beoogde locatie. In september krijgt de gemeente van het COA te horen dat de realisatie van 
een AZC in Harlingen niet meer nodig is, en worden de voorbereidingen afgeblazen. 
Wel neemt de gemeente Harlingen in 2016 41 vluchtelingen met een verblijfsstatus op 
binnen haar gemeentegrenzen. 
 
Sociaal-Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Het jaar 2016 was het tweede jaar waarin de gemeente uitvoering gaf aan meer taken op 
het gebied van hulpverlening en (jeugd)zorg. Dat doet de gemeente grotendeels via twee 
teams met hulpverleners in het Vierkant: een Stadsteam en een Jeugdteam. Gezamenlijk 
hebben we ongeveer 16 fte beschikbaar in deze teams.  
In 2016 bleek ook dat veel gemeenten hun beleid omtrent de Huishoudelijke Hulp moesten 
aanpassen als gevolg van rechterlijke uitspraken. Harlingen heeft beleid en uitvoering ook 
aangepast en aangescherpt.  Ondanks de verder gaande rijks bezuinigingen op het 
gemeentebudget zorg blijft de gemeente in 2017 ook Huishoudelijke hulp aanbieden met 



een lage eigen bijdrage. Harlingers betalen de laagste eigen bijdrage in heel Noord-Friesland. 
Een mooi voorbeeld van de PvdA inbreng in onze gemeente. 
Verder is het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Harlingen geactualiseerd en verruimd. 
Waar voorheen bijvoorbeeld ZZP érs categoraal werden buitengesloten, is het nu ook voor 
die groep mogelijk om bij weinig inkomen en vermogen kwijtschelding voor de 
gemeentelijke belastingen aan te vragen. Op voorspraak van de PvdA kunnen mensen met 
een minimuminkomen tegemoetkoming van de kosten voor de aanschaf van een ID-kaart 
krijgen. De PvdA blijft zich hard maken voor het in standhouden van een ruim, sociaal maar 
rechtvaardig minimabeleid om de gevolgen van armoede waar mogelijk te verzachten. 
Verder heeft de gemeenteraad bij de begroting 2017 geld ter beschikking gesteld om 
Gebouw C ( dependance RSG) aan de Julianastraat van te sloop te redden en te 
transformeren naar een gebouw met een duidelijke wijkfunctie waar ook 
dagbestedingsactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Ook is €150.000 uitgetrokken voor 
een proef om mensen in een uitkeringssituatie sneller naar werk terug te geleiden. 
In dezelfde raadsvergadering is wederom  €100.000 uitgetrokken om een peuterplusgroep in 
Harlingen te behouden. In deze peuterplusgroep kunnen peuters met achterstanden extra 
aandacht van professionals krijgen om de ontwikkeling van deze kinderen te bespoedigen. 
 
 
Onderwijs 
 
Ook in 2016 en 2017 zullen de peuters in Harlingen weer gratis peuterspeelzaalwerk 
(voorschoolse educatie) kunnen genieten. Dit is uniek in Friesland.  
De basisscholen in de gemeente zijn getransformeerd in Integrale Kindcentra’s ( IKC) waar 
naast onderwijs, ook opvang en peuterspeelzaalwerk wordt verzorgd in moderne en goed 
toegeruste gebouwen. 
In 2016 is heeft de gemeente geld ter beschikking gesteld om de school aan de Hofstraat te 
verbouwen tot een prachtige locatie waar de onderbouw van de St. Michaelschool les krijgt. 
Het binnenklimaat van IKC ’t Baken werd op kosten van de gemeente verbeterd. 
Verder blijft de gemeente meebetalen aan de vakkrachten gymnastiek op de basisscholen, 
en ook zorgt de gemeente ervoor dat de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 
behouden blijft. Ook goed begeleide beroepsstages op de  worden gesubsidieerd door de 
gemeente Harlingen. 
Op de RSG en de Maritieme Academie is in samenwerking met jongerenwerk een driejarig 
voorlichtings- en preventieprogramma van start gegaan dat jongeren voorlicht over thema’s 
zoals: seks, drugs, alcohol en social media. De gemeente subsidieert en participeert. 
 
 
 
Cultuur 
 
Op aandringen van coalitiepartner Harlinger Belang is er een onderzoek gestart naar de 
positie van het Hannemahuis. Centrale vraag was of het Hannemahuis niet beter als 
zelfstandig museum de toekomst tegemoet kan treden, tot nu toe is het Hannemahuis een 
gemeentelijk museum geweest dat bestaat bij de gratie van gemeentelijke bekostiging. 
De PvdA-fractie heeft, in lijn met de uitkomsten van het onderzoek, bepleit om het 
voortbestaan van het museum te verankeren, en wel binnen de gemeentelijke organisatie. 



 
 
Haven 
 
2016 was het jaar waarin er een hoop gediscussieerd werd over de haven . De Havendienst 
is altijd onderdeel geweest van de gemeente, en zaken als havenbeheer, havenexploitatie en 
ook grondverkoop/ acquisitie zijn altijd onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
geweest. Meerdere raadsfracties roepen echter al jaren om verzelfstandiging van de haven. 
Een constructie waarbij het hele havenapparaat los van de gemeente kan acteren in de 
haven, maar waarbij de gemeente wel 100% aandeelhouder blijft. Het beoogde doel van de 
havenverzelfstandiging is een slagvaardige, en commercieel aantrekkelijk opererende 
havenentiteit. 
De PvdA raadsfractie ( maar ook wethouder) betwijfelt of we die doelstelling wel kunnen 
waarmaken met de verzelfstandiging van de haven. Na diepgaand onderzoek blijkt dat het 
financiële plaatje voor het verzelfstandigde havenbedrijf risicovol is voor de gemeente, die 
ten alle tijden blijft opdraaien voor eventuele verliezen van het havenbedrijf. Na 
verzelfstandiging moet de gemeente waarschijnlijk nog jarenlang opdraaien voor verliezen 
van het havenbedrijf, terwijl de invloed van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de 
gemeente op het havenbeheer en de haveninfrastructuur nihil wordt. 
Het Havenbedrijf krijgt naar alle waarschijnlijkheid weer nieuwe directeuren, en de flink 
toenemende kosten hiervan moeten worden gecompenseerd door meer opbrengst. 
Graag had de PvdA samen met andere partijen nagedacht over hoe het havenbeheer te 
professionaliseren binnen de gemeentelijke organisatie, maar op GroenLinks na was hier 
uiteindelijk geen draagvlak voor. Na alle waarschijnlijkheid wordt de verzelfstandiging van de 
haven in 2017 een feit. 
 
 
Openbare Ruimte 
 
In PlanZuid is er overeenstemming bereikt met bouwvereniging en huurders over een sloop 
en nieuwbouwprogramma voor de wijk. In 2017 zal de Bernardstraat gesloopt worden 
alvorens het voormalige AZC/ Politieschool terrein bebouwd zal worden met ongeveer 120 
woningen. Er worden betaalbare eenpersoonswoningen en gezinswoningen gebouwd in een 
groene en uitnodigende omgeving. Na gereedkoming hiervan zal ook de Margrietstraat 
gesloopt worden, en zullen een aantal duplexwoningen in de Wilhelminastraat gesloopt 
worden. Exacte invulling van deze lege plekken is nog niet bekend. 
Op het voormalige Welgelegenterrein wordt in 2017 ook gestart met bouwen. De gemeente 
heeft gronden aangekocht, en tezamen met de gronden van Heijmans b.v. en de 
Bouwvereniging zal deze kale plek in het stadshart binnenkort verleden tijd zijn. Bijzonder is 
dat de gemeente de stadsentree via de Steenhouwersstraat gaat opknappen en dat er op 
het Welgelegenterrein ook goedkopere woningen voor jongeren zullen worden gerealiseerd. 
In 2016 heeft onder andere de PvdA ingestemd met een krediet om de Stationsweg veilig op 
te knappen, is er eindelijk progressie waar te nemen in de Willemshaven. Alle bestrating is 
opnieuw aangelegd, en het Entrepotgebouw is bijzonder mooi gerestaureerd. In 2017 wordt 
er een multifunctionele steiger gebouwd. De PvdA is altijd voorstander geweest van een 
recreatieve ontwikkeling in de Willemshaven. De gemeente heeft de afgelopen jaren 
geprobeerd met gerichte investeringen het aantrekkelijk te maken voor particulieren om te 



investeren in de Willemshaven. Vooralsnog lijkt dit voorzichtig aan te slaan, en zijn er 
verschillende gegadigden die interesse hebben in het ondernemen van activiteiten daar. 
 
Tot zover een beknopt jaaroverzicht dat niet de pretentie heeft om volledig te zijn. 
Mochten er naar aanleiding van deze opsomming vragen of opmerkingen ontstaan, aarzel 
dan niet en neem contact op met bestuur, fractie of wethouder. 
 
 


