
Economische en sociale crisis in Achtkarspelen                           Bijlage bij motie        

Inleiding 

Het pre-pack faillissement van Heiploeg. De reorganisatie bij Europrovyl. De surseance van 
betaling bij VDM. Het bedrijfsleven en daarmee de werkgelegenheid in 8karspelen en 
omstreken staat zwaar onder druk en doet pijn. Een faillissement is pijnlijk. Pijnlijk voor het 
personeel. Pijnlijk voor de eigenaren. Pijnlijk voor de schuldeisers, de crediteuren en de 
onderaannemers / ZZP”ers. 

Stand van zaken 

We weten als leden van de gemeenteraad dat 8karspelen er in sociaal economisch opzicht  
slecht voor staat. Teveel inwoners van 8karspelen staan buitenspel. De kille cijfers en 
statistieken spreken voor zich. 

Meer dan 1100 inwoners van 8karspelen zitten in de WW 
Meer dan  700  inwoners van 8karspelen zitten in de bijstand 
Meer dan  200 inwoners van 8karspelen zitten in de schuldhulpverlening 
Meer dan  250 inwoners van 8karspelen lopen bij de voedselbank 
En hoeveel inwoners van 8karspelen zitten met smart te wachten op hun toeslagen ? 
 
Conclusie : Meer dan 2000 inwoners van 8karspelen staan economisch en/of sociaal buitenspel en 
onder zware druk. Dat is onacceptabel en vraagt van ons als gemeentelijke politici om een Plan van 
Aanpak om de crisis te bestrijden. 
 
Mogelijkheden 
 
Als politiek hebben we enige mogelijkheden om de crisis aan te pakken. Ik noem een viertal akties. 
 

1) Het aanpassen van hinderlijke wet-en regelgeving die economische ontwikkeling in de weg 
staat 

2) We hebben een bedrijven acquisitie team en een bedrijven team Werk en Inkomen 
3) Er zijn potjes/geldbronnen binnen de gemeente ( OFA/SOFA) binnen N.O.Fryslan (ANNO) 

en binnen de provincie Fryslan (NUON geld)  
4) Er is een lobbynetwerk  met plannen in het kader van Wurkje for Fryslan 

 
Uitwerking : 
 
Ad 1) Wet en regelgeving : 
           Woningbouw aan de Betonwei te Harkema en aan de Zwaagmanbuorren te Twijzelerheide 
wordt gehinderd door “geluid ‘ . De Hulshof locatie te Surhuisterveen levert problemen op wegens 
“welstand”. Aan de Warmolsstrjitte te Harkema kan niet worden gebouwd wegens “ ontsluiting”. 
De PvdA weet dat de SWA graag aan de slag wil, zij willen los. Geef bouwers versneld de ruimte om 
te gaan bouwen. 
 
Ad 2) Bedrijventeams : 
           Hoe kunnen beide teams versneld bedrijven en WWB”ers faciliteren om werkgelegenheid te 
generen. Zijn er ter zake kansen die we op korte termijn kunnen effectueren ? 
 
Ad 3) Beschikbare geldbronnen : 



          Middels OFA/SOFA , ANNO en NUON is er geld beschikbaar om zaken aan te pakken. Welke 
plannen liggen klaar op de plank om versneld gerealiseerd te worden ? 
Voorbeelden : 

 Zijn we in staat om het project Spoorbrug-Stationsplein-Kruidhof naar voren te halen ? 

 Zijn we in staat om het bezoekerscentrum “De Fryske Walden” naar voren te halen ? 

 Kunnen we versneld gemeentelijk onderhoud aan gebouwen en wegen uitvoeren ? 

 Kunnen we versneld noodzakelijk onderhoud plegen aan zwembad de Kupe ? 

 Kan de verbetering/verbreding van de Skieding en de doorgaande route door Twijzel naar 
voren gehaald worden ? 

 Kan het wegtrace Drogeham – Skulenbarch versneld worden aangelegd ? 

 Hoe ver zijn we gevorderd met de uitvoering van het FNV Bouw Achtkarspelen plan ( medio 
2013) om de bouw in 8karspelen los te trekken ? 

 Plan Pieter van der Werff om leegstaande panden om te bouwen tot goedkope woningen 
financieel ondersteunen ? 

 Maak bekend dat mensen die getroffen worden door de verlate uitbetaling van toeslagen 
een voorschotlening  kunnen ontvangen uit het SOFA fonds of uit de bijzondere bijstand. 

 
Ad 4) Lobby netwerk : 
           Via de media kunnen we wekelijks kennis nemen van projecten die vooral vanuit de provincie 
gefinancierd worden en ook toevloeien naar NO Fryslan. 
 
Enkele voorbeelden : 

 Fietspad en recreatieve route Rondje Lauwersmeer ter waarde van € 3 miljoen. De eigen 
bijdrage (cofinanciering) van Dongeradiel en Kollumerland ad € 300.000,= werd ook nog eens 
door de Provincie overgenomen. 

 Industrieplan Hallum ontvangt  € 2.5 miljoen van de Provincie om milieuruimte te creëren. 

 Ten behoeve van het plan Kansen in Kernen heeft de Provincie voor de gemeenten T-diel en 
D-diel elk , ja elk , € 12 miljoen op de plank liggen. 

 Aan Waterstad Dokkum en Waterdorp Kollum zijn substantiële subsidies toegekend. 

 Aanleg Centrale As van Garyp naar Dokkum ter waarde van € 300 miljoen. 

 Streekagenda projecten NO Fryslan ontvangt ter zake € 4.668.000 waarvan € 280.000 voor 
8K t.b.v. financiering glasvezel. Dat is 6% van het totaalbedrag  terwijl 8K qua inwonersaantal  
25% scoort . 

 
In het actieplan Wurkje for Fryslan staan ook voor 8karspelen concrete projecten genoemd. Over de 
voortgang van deze projecten blijft het oorverdovend stil. De PvdA heeft de indruk dat de lobby uit 
8karspelen stagneert en niet effectief is. Tijdens de begrotingsbehandeling van 31 oktober 2013 bij 
programma 5  Ontwikkeling/Economische Zaken heeft de PvdA met nadruk gepleit voor excellent 
lobbywerk. Tot op heden zien we , in tegenstelling tot ons omringende gemeenten , te weinig  
resultaat. En dat is hartverscheurend triest ! 
 
Slot 
 
Met termen als Achtkarspelen = Prachtkarspelen komen we sociaal-economisch gezien niet verder. 
Een beleid geënt op “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg “ biedt geen perspectief. We zullen 
in 8karspelen vol aan de bak moeten om werk en bedrijvigheid te realiseren. We moeten in 
8karspelen juist niet “gewoon “doen. We moeten lobbyen, slim en sluw zijn, innovatief en creatief 
zijn. En vooral lef tonen. No guts na glory. Succes berust niet op toeval maar is hard werken en dan 
dwing je succes af. 
 



De PvdA stelt voor dat het college, eventueel samen met werkgevers (ABC) en werknemers 
(FNV/CNV), zich meldt bij Gedeputeerde Staten fan Fryslan om hen ervan te overtuigen hoe 
miserabel de sociaal economische situatie te 8karspelen is. En G.S. ervan te overtuigen dat 
8karspelen projecten wil realiseren die grotendeels uit de geldpotten van de provincie Fryslan 
betaald moeten worden. Maak G.S. duidelijk dat 8karspelen aan de beurt is, 
 
Immers, succes berust niet op toeval maar succes dwing je af !  
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