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Collegebesluit 

1. De actieve info over de ontwikkelingen van het implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-
West naar de raad te sturen  

 

Toelichting/achtergrond 

In 2021 namen de gemeenten, De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en 

Harlingen het besluit om Empatec door te ontwikkelen tot een Werkleerbedrijf.  

In het vervolg op dit besluit is op basis van een door de Raden vastgesteld keuzedocument de 

businesscase werkleerbedrijf Fryslân-West door de 4 gemeenten en Empatec opgesteld. De 

businesscase is in maart 2022 door de raden van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen en 

Waadhoeke vastgesteld. In de gemeente Súdwest-Fryslân is door diverse ontwikkelingen nog geen 

besluit door de raad genomen over de businesscase.  

In de maanden na het vaststellen van de businesscase wordt het implementatieplan opgesteld. Na 

besluitvorming hierover, gepland in november 2022, wordt het Werkleerbedrijf per januari 2023 

geëffectueerd.  

Ontwikkelingen 

Sinds het besluit van het bestuur van de GR zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die hun 

invloed hebben op de voortgang van de planning van het implementatieplan Werkleerbedrijf.  

Nieuw college gemeente Súdwest-Fryslân 

De businesscase is zoals eerder aangegeven niet gelijktijdig met de andere gemeenten in maart 2022 

vastgesteld door de gemeente Súdwest-Fryslân. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw college. Op 31 mei 2022 is het nieuwe college van de 

gemeente Súdwest-Fryslân geïnstalleerd.  

Het is de wens van het nieuwe college om weer aan te sluiten bij de samenwerking zoals 

vormgegeven in de GR Fryslân-West en de daarin vastgestelde businesscase. Om aan te sluiten dient 

de businesscase als nog te worden vastgesteld door de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân.  



 

Vanwege deze ontwikkeling én de wens van alle 4 de deelnemende gemeenten en Empatec om op 

lange termijn goed en duurzaam met elkaar samen te werken is een zorgvuldig en transparant proces 

rondom de besluitvorming in de gemeente Súdwest-Fryslân noodzakelijk. Als onderdeel van dit 

zorgvuldige en transparante proces zal daarom op 12 oktober een informatieve raadsavond worden 

georganiseerd.  

Adviesraden zorgvuldig betrekken 

Bij het opstellen van de detailplanning in aanloop naar de besluitvorming over het 

implementatieplan bleek er te weinig ruimte om de adviesraden op een zorgvuldige manier te 

betrekken. Door de 4 gemeenten werd aangegeven dat het zorgvuldig meenemen van de 

adviesraden van belang is voor een goede en duurzame samenwerking en het uiteindelijke succes 

van de implementatie van het Werkleerbedrijf.  

Adviesraden hebben een adviestermijn van 6 weken waarna de uitgebrachte adviezen nog in de 

colleges én het projectteam besproken moeten worden. Afhankelijk van de inhoud van de adviezen 

zullen er ook mogelijk aanpassingen in het implementatieplan gedaan moeten worden. In de eerdere 

planning was hierin niet voorzien. Het is de wens van de gemeenten om de adviesraden zorgvuldig te 

betrekken bij de ontwikkeling van het Werkleerbedrijf en dit heeft dan ook gevolgen voor de 

planning.  

Gevolgen planning 

Het DB van de GR Fryslân-West heeft in navolging van de hierboven genoemde ontwikkelingen op 22 

september besloten de planning van het implementatieplan Werkleerbedrijf tot een nog nader te 

bepalen datum aan te passen. Tevens is besloten om het projectteam de opdracht te geven om de 

gevolgen van het aanpassen van de planning in beeld te laten brengen en hierover het DB te 

informeren. 

Vervolg 

De gevolgen van het aanpassen van de planning worden momenteel in beeld gebracht door het 

projectteam en afgestemd met de 4 gemeenten.  

Wanneer de definitieve planning bekend is zal deze door het projectteam worden aangeboden aan 

het DB van de GR Fryslân-West ter vaststelling. De verwachting is dat op 27 oktober 2022 zal 

plaatsvinden.  

Tot slot 

Deze actieve info wordt, vanwege de eenduidigheid, tegelijkertijd aan de gemeenteraden van 

Harlingen, De Fryske Marren, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân aangeboden. In Súdwest-Fryslân is op 

woensdagavond 12 oktober de informatiebijeenkomst voor de commissie BM. Op die avond komt 

ook de (aangepaste) planning op hoofdlijnen aan de orde.  

Bijlage(n) 

geen 
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