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INLEIDING: PROJECTEN EN ACTIVITEITEN  2008 
 
 
In het werkplan NOFA zijn de projecten en activiteiten opgenomen waarin in 
samenwerkingsverband in 2008 aan gewerkt zal worden.  Per project zijn de trekkende 
gemeente en de pijler aangegeven. De onderwerpen zijn gerangschikt naar aard van het 
project. Niet alle projecten zullen ook daadwerkelijk in deze periode afgerond kunnen 
worden, maar zullen een doorloop hebben. 
 
Met de provincie is een overleg opgestart, om conform afspraken krachtig invulling te geven 
aan gezamenlijke doelstellingen voor Noordoost Friesland. De afspraken die in dit kader 
gemaakt zijn, zijn vastgelegd in het document "Route Noordoost, set van afspraken met de 
provincie" (februari 2007). 
De set van afspraken en het Visiedocument 2007-2008 vormen de basis van het werkplan 
2008 waaruit onderstaande projecten geselecteerd zijn. 
 
In dit werkplan worden de projecten voor 2008 genoemd in de structuur van de pijlers: 
 

- Economie 
- Fysiek 
- Sociaal 
- Kwaliteit van Bestuur 
- Veiligheid 

 
In vervolg op dit stuk volgen meer gedetailleerde beschrijvingen van de projecten (in 
projectopdrachten). Hierin zullen de volgende vragen beantwoord worden: 
 

- wat  wordt gerealiseerd  op termijn? 
- wat is het resultaat in 2008? 
- wat zijn de kosten? 
- wie is de trekker/projectleider? 
- wat zijn de randvoorwaarden? 

 
In dat stadium zal ook expliciet  kunnen worden vastgesteld waar de zeer zeker aanwezige   
overlap en interactie tussen de verschillende projecten zich voordoen en op welke wijze  
hiermee zal moeten worden omgegaan. 
 
De projectleiding/trekkers leggen verantwoording af aan de directeur van de gemeente die 
trekker is van het project. De directeur rapporteert over voortgang en resultaten richting de 
NOFA Directieraad. Tevens wordt zorggedragen voor bespreking in de betreffende pijler(s). 
Een en ander met als sluitstuk  de bestuurlijke besluitvorming.  
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1. Pijler Economie (trekker: Achtkarspelen) 
 
 
Deelprojecten: 
 
Promotie regio: 
 
1.1. Regiomarketing 

 
Binnen de NOFA gemeenten wordt de behoefte gevoeld tot gerichte promotie 
van de regio. Dit deelproject inventariseert de verschillende initiatieven (o.a. 
van de ondernemersfederatie ONOF). De mogelijkheden om de verschillende 
initiatieven te bundelen wordt onderzocht. Eind 2007 wordt een projectplan 
aan de bestuurders van het PFO Economie voorgelegd. 
 
 

1.2. Toerisme en recreatie 
 
  1.2.1 Prestatieafspraken met de VVV 
   
  1.2.2 Bevorderen samenwerking culturele instellin gen 

Subsidie is inmiddels toegekend (vanuit Leader Actie Groep), cofinanciering 
van gemeenten is geregeld en Dantumadeel heeft opdracht gegeven om het 
project in gang te zetten. 

  
 1.2.3. Beheer en onderhoud route netwerken 
 NOFA participeert actief in onderzoek naar routebureau en onderhoud 
 routenetwerken is punt van overleg met de provincie. 
 
 1.2.4. Recreatieve infrastructuur 
 Er wordt actief uitvoering gegeven aan realisatie van provinciale project 
 Historische wandelpaden. Ook wordt gewerkt aan een promotiecampagne. 
 Verdere inventarisatie/realisatie van kanoroutes en ruiter - en menpaden ligt 
 op schema. 
 
 1.2.5. Vertalen van de Regiovisie in een recreatiev e visie 
 Het vertalen van de regiovisie in een recreatieve visie 2007-2013 in verband 
 met wijzigen van de subsidieregeling. Een onderdeel hiervan is onderstaand 
 deelproject m.b.t. verblijfsrecreatie. 
 
 1.2.6. Gezamenlijk beleid verblijfsrecreatie 
 Het opstellen van beleid in het kader van de nieuwe Wet op de 
 verblijfsrecreatie krijgt prioriteit. NOFA + Ferwerderadiel pakken dit 
 gezamenlijk op. 

 
 
 1.3. Interreg/Vital Rural area  

 
Dit betreft een projectidee waarvan NOFA initiatiefnemer en beoogd 
leadpartner is, voor de nieuwe Interreg periode 2007-2013. Centraal thema is  
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het bundelen van de krachten van gemeenten, regio’s, provincies en partners 
als MKB en onderwijsinstellingen middels samenwerkingsovereenkomsten.  
NOFA brengt hiertoe “Route Noordoost, set van afspraken met de provincie” 
en werkplan 2007 in als subproject. Bij toekenning van de subsidie kan 
geprofiteerd worden van kennis en expertise van de andere partners en de 
financiering van de verdere vormgeving (het betrekken en interesseren van 
partners) en delen van de uitvoering van Route Noordoost. Doel voor 2007 is 
te komen tot een goede projectopzet met goede partners en opname van het 
project in het nieuwe subsidieprogramma. 

 
 
1.4. Bevorderen ondernemersklimaat   

 
Het tot stand brengen van regulier overleg en projecten met het regionale 
bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties ten einde het 
ondernemersklimaat in brede zin te bevorderen. 
 
Speerpunten: 
• beschikbaarheid van goed en geschoold personeel 
• innovatie 

 
Bevorderen van initiatieven waardoor de instroom van goed geschoold 
personeel vanuit het beroepsonderwijs snel in- en doorstroom in het regionale 
bedrijfsleven. Daarnaast versterking van de ‘kennistransfer tussen hoger 
onderwijs instellingen en onderzoeksinstituten en het regionale bedrijfsleven 
om de innovatiekracht te bevorderen en de exportpotentie beter uit te nutten. 
Tenslotte zijn de activiteiten er op gericht zoveel mogelijk stages en 
werkleerplekken te realiseren om onnodig schooluitval voor het behalen van 
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (minimaal een Mbo-diploma) tegen 
te gaan. 
 
• ruimte voor ondernemen 
• deregulering 
• dienstverlening 

 
Binnen Noordoost Fryslân wordt een inspanning geleverd om bedrijven een zo 
goed mogelijke vestigingsplaats aan te bieden. De promotie van die 
vestigingsgebieden (winkelcentra en bedrijventerreinen) wordt meegenomen 
in de aanpak voor regiomarketing. Daarbij bestaat ook aandacht voor actieve 
acquisitie van nieuwe bedrijvigheid voor de regio. Daarnaast proberen de 
NOFA-gemeenten zoveel mogelijk belemmeringen voor ondernemers weg te 
nemen door middel van harmonisatie van beleid (bijvoorbeeld 
aanbestedingsbeleid), het schrappen van regels en stroomlijnen van 
administratieve processen (deregulering) en het verbeteren van de 
dienstverlening aan ondernemers (bedrijvenloket, 
bedrijfscontactfunctionarissen, regulier overleg met ONOF, NOFCOM, etc.). 
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2.  Pijler Fysiek  (trekker Dongeradeel)                                   
 
 
Deelprojecten 
 
2.1. Monitoren van ontwikkelingen op het gebied van  wonen   
 
NOFA neemt het initiatief voor het ontwikkelen van een regionale monitor. Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens die op provinciaal niveau 
beschikbaar zijn. Door uitwisseling van gemeentelijke en provinciale 
onderzoekgegevens kan nog meer inzicht worden verkregen in de wensen en 
behoeften van inwoners, de herkomst en achtergronden van nieuwkomers en de 
woonwensen van specifieke doelgroepen.  
Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

� invoering WABO 
� bestemmingsplannen buitengebied 
� woningmarktonderzoek/contingenteringsvraagstukken/    

volkshuisvesting 
 
 
2.2. Werk – Wonen - Welzijn - Zorg en Diensten (WWW ZD) 
 
Dit deelproject is een pilot in Dongeradeel op een locatie in Dokkum. 
Senioren willen in de toekomst kunnen kiezen voor verschillende vormen van wonen, 
welzijn en diensten, die passen bij hun leefstijl. Zij zijn niet alleen min of meer 
zorgbehoevend, maar ook consument, burger, vrijwilliger en soms nog 
dienstverlener. Door de vergrijzing zal de werkgelegenheid in de zorg ongetwijfeld 
toenemen. Dit deelproject is –naast de reguliere aandacht voor autonome 
ontwikkelingen van de regionale zorginfrastructuur– bovenal op zoek naar kansen 
voor het scheppen van extra nieuwe aanvullende werkgelegenheid in de 
dienstverlening. Een kwaliteitsverbetering van zorg en welzijn in combinatie met 
wonen kan wervend werken op potentiële (re) -migranten en kan de regionale 
economie een impuls geven. Lector dr. Margo Brouns is de grote motor achter dit 
deelproject. Zij is verbonden aan de Noordelijke Hoge School Leeuwarden en aan de 
Talma (Sionsberg) Stichting. In 2008 zal het eindresultaat – een heel scala aan 
mogelijke WWWZD arrangementen -  geïnspireerd op de acht leefstijlen van 
Motivaction, worden opgeleverd.  
 
 
2.3. Waterplan (Kollumerland c.a., Dantumadeel, Achtkarspelen) 
 
Met de realisatie van een 'regionaal waterplan' willen de gemeenten en het 
Wetterskip de wateragenda uitvoeren. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe 
watertaken maar ook bestaande taken op het gebied van water - en rioleringsbeheer. 
met het plan kan ook de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten en 
Wetterskip verbeterd worden. Gemeenten en Wetterskip moeten de wateropgaven 
samen realiseren. De samenwerking kan tot een betere integrale belangenafweging 
en lagere maatschappelijke kosten leiden. 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
2.4. Permanente verkeerseducatie (doorzetten samenw erking) 
 
In het kader van de tweede fase Duurzaam Veilig is onder regie van het Regionaal 
Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) door bijna alle Friese gemeenten,  
waaronder de NOFA-gemeenten een actieplan ("Actie -25% verkeersslachtoffers fase 
II") vastgesteld met als doel om door activiteiten gericht op gedragsverandering het 
aantal doden en (ziekenhuis) gewonden in het Friese verkeer te doen verminderen 
met 25%. Deze activiteiten zijn gericht op alle soorten weggebruikers en alle 
leeftijdsgroepen en worden daarom vaak samengevat onder de noemer Permanente 
Verkeerseducatie (PVE). De NOFA-gemeenten werken samen bij de uitvoering en de 
coördinatie van PVE-activiteiten. In deeltijd is daarvoor in NOFA-verband een PVE-
coördinator aangesteld. 
 
 
2.5. Het gezamenlijke beheren en uitvoeren van de o penbare verlichting. 
 
In het kader van de ontvlechting van de Openbare Verlichting in Friesland hebben de 
4 NOFA-gemeenten gezamenlijk besloten om niet meer deel te nemen in het 
collectief van de 31 Friese gemeenten en de provincie in de nieuwe OV-pool, maar 
gezamenlijk het beheer en de uitvoering ter hand te nemen.   
 
Door de gezamenlijkheid van de 4 gemeenten kunnen we slagvaardig inspelen op 
nieuwe  ontwikkelen in de markt. Tevens zijn we gezamenlijk minder kwetsbaar en is 
er voldoende areaal en kennis aanwezig om dit product in de markt weg te zetten. 
Ook kunnen we beter inspelen op wensen en vragen vanuit de burger en de politiek. 
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3.  Pijler Sociaal (trekker Dantumadeel) 
 
 
Deelprojecten 
 
3.1. Impuls kwaliteit basisonderwijs 
 
Dit deelproject is met name gericht op het verhogen van de onderwijskundige 
kwaliteit van het basisonderwijs.  
Drie van de vier NOFA gemeenten (Dongeradeel, Kollumerland en Achtkarspelen) 
hebben inmiddels ervaring opgedaan met het Onderwijskansenplan Fryslân (OKP). 
In dat verband is er met geld van de landelijke overheid enkele jaren gewerkt aan het 
verhogen van de onderwijskundige kwaliteit van 30 basisscholen in Fryslân. De 
activiteiten waren vooral gericht op de professionaliteit van de leraren, de teams en 
de schoolleiders. Daarbij is het van groot belang dat de scholen zelf hun beleid m.b.t. 
onderwijskwaliteit formuleren en jaar in jaar uit werken aan de realisatie van dat 
beleid (verhogen van het beleidsvoerend vermogen van basisscholen).  
Dit beleid van het Rijk is in het afgelopen cursusjaar tot een einde gekomen. 
Provincie en NOFA-gemeenten hebben het voornemen dit beleid in een aangepaste 
vorm voort te zetten.  
 
 
3.2. Samenvoeging van leerplichtambtenaren/leerling envervoer, trekker 
Dantumadeel 
 
Onderzoek naar de mogelijkheden het toezicht op de leerplicht gezamenlijk uit te 
voeren, alsmede het leerlingenvervoer als vervolg op de gemeenschappelijke 
aanbesteding. De frontoffice blijft bij de eigen gemeente georganiseerd. 
 
 
3.3. WIZ: nader onderzoek, trekker Dantumadeel 
 

  WSW/WWB: instellen van een Gemeenschappelijke Regiekamer 
 BVG:            oprichten Bedrijfsverzamelgebouw, samen met CWI en UWV,                               
            trekker Dantumadeel/Achtkarspelen 

  Dienst WIZ: samenvoeging van beide sociale diensten 
 
 
3.4. Jeugd 
 

In het visiedocument "Route Noord Oost" is het plan opgenomen te komen tot een 
regiobrede aanpak van het thema "Jeugd". Gemeenten zullen in toenemende mate 
regisserende verantwoordelijkheden krijgen terzake en daarop worden 
aangesproken. Dit sluit ook aan bij het coalitieakkoord voor het Kabinet Balkenende 
4.  

Er zijn in het project drie sporen : 

1. Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg (w.o. Centra voor Jeugd en Gezin); 
2. Onderwijs, werk en werkloosheid; 
3. Veiligheid en overlast. 
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Op de verschillende terreinen van jeugdbeleid vinden er een aantal op zich goede  
activiteiten plaats. Verdere intensivering is nodig om in te spelen op nieuw beleid en 
om de problemen adequaat het hoofd te kunnen bieden. Om versnippering te 
voorkomen is het zorgdragen voor meer samenhang en regie daarbij van  belang. 
Evenals betere resultaatmeting. 

Een sluitende aanpak voor de  jeugd (van 0 tot 23 jaar) in het NOFA gebied. 

De provincie heeft een bedrag van € 60.000,-- toegekend voor het aantrekken van 
een projectleider Jeugd voor de duur van een jaar.  

 Inhoudelijke afspraken over invulling projectleiderschap Jeugd in Noord Oost 
 Friesland (tussen provincie en Nofagemeenten) zijn opgenomen in een beschikking. 

De projectleider Jeugd in Noord Oost Friesland voert volgens de beschikking onder 
andere de volgende taken uit: 
 

• Projectleiding CtC (Communities that Care). De provincie Fryslân heeft CMO 
Partoer, mede op verzoek van de Nofagemeenten, opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een CtC-traject in Noord Oost Fryslân. De projectleider ‘Jeugd 
in Noord Oost Friesland’ voert voor de Nofagemeenten het projectleiderschap 
uit. De afzonderlijke Nofagemeenten zijn verantwoordelijk voor de benodigde 
investeringen (in tijd en middelen) in het kader van CtC. 

• Coördinatie ontwikkeling Centra Jeugd en Gezin. Aansluitend en volgend op 
de ontwikkeling van Jong in Fryslân, die uitgaat van een regionale werking, 
wordt de ontwikkeling van Centra Jeugd en Gezin door de Nofagemeenten 
gezamenlijk opgepakt en gecoördineerd. 

• Coördinatie invoering verwijsindex. Belangrijk onderdeel in het landelijke 
basismodel voor de Centra Jeugd en Gezin, is de invoering van een 
verwijsindex. De provincie en een aantal gemeenten in Fryslân (waaronder 
Kollumerland c.a. namens de Nofagemeenten), hebben hiervoor een 
provinciaal plan van aanpak ontwikkeld. De projectleider stimuleert en 
ondersteunt de individuele Nofagemeenten bij de besluitvorming over en de 
implementatie van de verwijsindex. 

• Coördinatie Jeugd en Alcohol. De provincie Fryslân draagt bij aan de 
ontwikkeling van een Fries programma rond de problematiek van jeugd en 
alcohol. De projectleider levert daaraan een integrale bijdrage vanuit de 
Nofagemeenten. 

• Borgen van continuïteit project ‘Jeugd in Noord Oost Friesland’. De 
projectleider zoekt naar mogelijkheden om het project, inclusief projectleiding, 
na de periode van één jaar te continueren (bijvoorbeeld door het indienen van 
gezamenlijke projectvoorstellen bij het Sociaal Investerings Fonds van de 
provincie Fryslân) en adviseert de Nofagemeenten daarover. 

• Per 1 maart 2008 stelt de projectleider een tussenrapportage op over de 
verschillende onderdelen van het project (zie hierboven) en stelt deze 
beschikbaar aan de provincie Fryslân. 

 
 Tevens zal nagegaan worden op welke wijze regionale, nationale en Europese 
 subsidiemogelijkheden maximaal kunnen worden aangesproken. 
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3.5. Kwaliteitsimpuls voor- en vroegschoolse educat ie (VVE) 
 
De primaire bevoegdheid voor de voor- en vroegschoolse educatie ligt bij de 
gemeenten. De Provincie voert een integraal taalbeleid binnen peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven.  
 
Na te streven resultaten: 

• in samenwerking met het rijk komen tot een nieuwe opzet van kindercentra, 
waardoor er een einde komt aan de tweedeling tussen peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven; 

• een hoge mate van professionaliteit bij de leidsters realiseren en deze 
ervaringen laten doorwerken in de initiële opleiding tot kindercentrumleidsters 
nieuwe stijl; 

• het realiseren van een systeem waarin de ontwikkeling van de kinderen 
regelmatig in kaart wordt gebracht (Kindvolgsysteem); 

• het realiseren van goede doorlopende programmalijnen waarin de ouders en 
de onderbouw betrokken worden. 
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4. Pijler Kwaliteit van bestuur, coördinatie Kollum erland 
 

Deelprojecten: 
 
4.1. Informatiseringstaken, trekker Achtkarspelen 
 
Onder aansturing van de gemeente Achtkarspelen is een project gestart ter 
voorbereiding van de concentratie van de informatiseringstaken van de vier 
gemeenten. Hierbij wordt de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening 
betrokken zoals die in het kader van het EGEM-i- traject al is ingezet. Omdat een 
goede ICT een belangrijke voorwaarde is voor het doen slagen van de concentratie 
van taken, zal dit project met hoge prioriteit worden uitgevoerd.  
 
Prioriteiten voor 2007-2008: 

• internet/e-dienstverlening/EGEM-i 
 
In 2006 zijn er door Egem-i proposities gemaakt voor de invoering van de 
elektronische dienstverlening en alles wat daarmee samenhangt. In het licht 
van de verregaande samenwerking tussen de Nofa-gemeenten is er ook een 
gezamenlijke propositie opgesteld. Er is voor gekozen om met behulp van een 
gezamenlijke intergemeentelijke projectorganisatie uitvoering te geven aan de 
gezamenlijke propositie. In 2007 heeft de projectorganisatie onder begeleiding 
van twee Egem-I adviseurs hard gewerkt aan het opstellen van een 
realisatieplan. In het vierde kwartaal van 2007 zal besluitvorming over dit plan 
moeten plaatsvinden in de Nofa-directieraad, de vier colleges en de vier 
gemeenteraden. In het realisatieplan is beschreven hoe de Nofa-gemeenten 
de elektronische dienstverlening en het daarvoor vereiste stelsel van 
Basisregistraties de komende jaren in gaan vullen. Het realisatieplan voorziet 
in een gedetailleerd actieplan. In de benodigde projectorganisatie en in de 
aan te wenden middelen (capaciteit intern/extern en geld). In 2008 start de 
uitvoeringsfase. Prioriteit op de korte termijn ligt bij de vertaling van capaciteit 
en middelen naar bedrijfs- en afdelingsplannen, zodat inzet van uren en 
middelen gewaarborgd zijn. Daarnaast zal worden gewerkt aan de invoering 
van het Burgerservicenummer en aan de invoering van de basisregistraties 
voor personen, adressen en gebouwen. Tevens zullen een aantal 
elektronische diensten / producten worden aangeboden via de gemeentelijke 
websites. Het werk met betrekking tot de invoering van de basisregistraties 
zal zodanig worden georganiseerd dat we geleidelijk en gefaseerd kunnen 
overgaan naar een centrale beheerseenheid voor de basisregistraties van de 
Nofa-gemeenten.  

 
• implementatie midoffice 

 
Nu de aanbestedingsprocedure is doorlopen dient de gezamenlijk 
aangeschafte midoffice te worden geïmplementeerd. Voordat daarmee een 
start wordt gemaakt wordt er een contract met de leverancier Interacces 
opgesteld dat voorziet in alle details waar na selectie en gunning nog invulling 
aan moet worden gegeven. Dit is een complexe materie en daarom laat Nofa 
zich in de onderhandelingen met Interacces en de totstandkoming van het 
contract ondersteunen en begeleiden door een derde partij. Na de 
totstandkoming van het contract kan worden gewerkt aan de invoering van de  
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midoffice en de daarvoor benodigde technische infrastructuur.  De invoering 
van de midoffice valt daarmee uiteen in drie sporen:  
 

1. juridisch / contractvorming:  trekker Kollumerland c.a. 
2. techniek / infrastructuur: trekker Achtkarspelen 
3. begeleiding / implementatie: trekkers Dongeradeel en Dantumadeel 

 
Het totale implementatieproces bestrijkt een termijn van vijf jaar.  
 

• softwarekeuze 
 

Het synchronisatiebeleid heeft tot doel om alle nieuwe ICT-investeringen en 
vervanging van bestaande programmatuur gezamenlijk te doen, met als 
beoogd einddoel uniformiteit op de middellange termijn. Dit beleid is 
vastgesteld en ingezet in 2006 en blijft onverminderd van kracht. Het belang 
ervan neemt zelfs toe nu ook de projecten Egem en Andez aanleiding vormen 
voor uniformering en standaardisering op het gebied van ICT-toepassingen, 
processen en organisatieonderdelen.  
 

• onderzoek naar samenwerking A&I ondersteuning 
 

Waar ten aanzien van de techniek de meerwaarde van samenwerking wordt 
gezien en praktisch wordt ervaren, is het logisch om ook ten aanzien van A&I-
ondersteuning te kijken naar de meerwaarde en de schaalvoordelen die 
samenwerking het collectief kunnen gaan opleveren. Dat die voordelen er zijn 
mag op grond van de schaalgrootte van de afzonderlijke Nofa-gemeenten en 
de diversiteit en complexiteit van het A&I-beleidsterrein als evident worden 
beschouwd. Wat onderzocht zal worden is hoe aan de samenwerking vorm en 
inhoud kan worden gegeven en welke voordelen daar op de korte en langere 
termijn mee te behalen zijn.  
 

• samenvoeging ICT voorbereiden 
 

De toenemende samenwerking tussen de Nofa-gemeenten op alle ICT-
gerelateerde onderwerpen leidt onontkoombaar tot de vraag of de 
samenwerking uiteindelijk niet zal moeten leiden tot samenvoeging van de 
ICT-bedrijfsonderdelen. Een samenvoeging is een ingrijpend proces dat de 
medewerkers direct raakt in hun arbeidsomstandigheden. Een samenvoeging 
moet daarom goed gefaseerd en begeleid worden en beweegredenen en 
einddoelen moeten helder gecommuniceerd worden met alle betrokken 
medewerkers. De voorbereiding van dit proces wordt in 2008 gestart. 

 
• omgevingsvergunning 

 
De Nofa gemeenten beraden zich gezamenlijk op de invoering van de 
omgevingsvergunning. Dit is een onderdeel van het project Egem-i. 
Activiteiten, planning en benodigde middelen zijn opgenomen in het 
realisatieplan Egem-I. 
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4.2. Belastingen, trekker Kollumerland 
 
Begin 2007 is voor belastingen een project door Kollumerland gestart m.b.t. 
bundeling van taken van de vier Nofa-gemeenten en Tytsjerksteradiel. In dit 
onderzoek worden aanvullend op het SSC onderzoek de witte vlekken en pro’s en 
contra’s daarvan uitgewerkt.  
 
 
4.3.  P&O (HRM), trekker Dantumadeel 
 
Tot stand brengen van een overlegplatform P&O beleid op NOFA-schaal om te 
komen tot een bundeling van kennis van de huidige P&O-afdelingen zodat een 
eigentijds HRM-beleid kan worden vormgegeven. De gemeenten moeten zich kunnen 
profileren als aantrekkelijke werkgevers, zowel voor het huidige als voor nieuw te 
werven personeel. Het HRM-beleid draagt bij aan de voortdurende verbetering van 
de kwaliteit van de organisatie.  
 
In 2008 zal een discussie plaatsvinden over de personeelsadministratieve taken. 
Mogelijk zal Dantumadeel op termijn een overeenkomstig project (als project 4.1.) 
voor de personeelsadministratieve taken doen. De mogelijkheid van ‘employee self 
service’ en digitalisering van personeelsdossiers wordt hierin betrokken. 
 
 
4.4. Centrale juridische deskundigheid, trekker Kol lumerland 
 
Vormgeving van een overlegplatform centrale juridische deskundigheid. 
 
 
4.5. Deregulering en uniformering, trekker Achtkars pelen 
 
Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld hoe regelreductie aan te pakken én uit te 
voeren incl. doorwerken/implicaties voor werkprocessen, regelscans, handhaving en 
toezicht e.d.   
 
 
4.6.  Inkoop en aanbestedingen, trekker Dantumadeel  
 
Tot stand brengen van een uniform aanbestedingenbeleid voor de NOFA-gemeenten.  
Deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van kwaliteitstoets op aanbestedingen. 
Onderzoek doen naar een gezamenlijk inkoopbeleid in een nader te bepalen vorm. 
 
 
4.7. Subsidies  
 
Er zal worden geïnventariseerd hoe derde geldstromen / subsidiebronnen kunnen 
worden aangeboord. Voor NOFA-brede projecten maar ook voor projecten waarvoor 
één of meerdere gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen. Zie ook de 
kansen in het kader van Plattelânsprojecten en Interreg. Tevens zal op korte termijn 
advies moeten worden uitgebracht over de vraag van het zelf doen of uitbesteden. 
D.w.z. het aantrekken van een eigen subsidioloog, dan wel het inhuren van een 
bureau. 
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4.8. Modernisering werkprocessen, trekker Dantumade el 
 
Dantumadeel voert een INK-pilot uit en faciliteert kennisoverdracht aan de andere 
drie gemeenten. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd in het kader van workflow 
management en het voorbereiden van procesbeschrijvingen in Protos. 
In de tweede helft van 2007 zullen met het Protos-systeem de processen worden 
beschreven. 
 
 
4.9. Europese aanbesteding multifunctionals, trekke r Dantumadeel 
 
De contracten voor kopieer - en printapparatuur (multifunctionals) in alle vier NOFA 
gemeenten lopen allemaal af in de eerste helft van 2008.  
De huidige contracten zijn door de vier gemeenten afzonderlijk afgesloten.  
In 2007 starten de voorbereidingen voor een gezamenlijke Europese aanbesteding, 
welke in 2008 zijn beslag zal krijgen.  
Alvorens tot Europese aanbesteding over te gaan, met als doel het realiseren van 
significante kostenbesparingen en het afsluiten van een constructieve en flexibele 
overeenkomst,  zal eerst worden bepaald wat de meest efficiënte inrichting van 
kopieer - en printvoorzieningen op NOFA schaal is. Hierbij valt te denken aan het 
bundelen van reprovoorzieningen, bulkapparatuur etc. Op basis van de uitkomsten 
daarvan zal een Programma van Eisen worden opgesteld en worden aanbesteed. 
 
 
4.10. Europese aanbesteding accountantskeuze, trekk er Dongeradeel 

 
De huidige contracten met de accountant in de Nofa gemeenten en Schiermonnikoog 
lopen formeel nog tot en met heel 2008. De controle op de jaarrekening 2008 valt er 
echter niet meer onder.  
Tijdschema van de aanbestedingsprocedure  
Op zijn laatst in januari 2009 zullen de interim controle werkzaamheden van de 
(nieuwe) accountant beginnen. Bij keuze van een andere dan de huidige accountant 
moet rekening worden gehouden met een inwerkperiode. In verband hiermee lijkt het 
gewenst dat een nieuw contract uiterlijk in juni 2008 kan worden getekend. Mede 
afgaande op de procedure van 2004 moet rekening worden gehouden met een 
tijdschema met een totale duur van circa een half jaar.  
Het ligt voor de hand om weer een intergemeentelijke groep te formeren van de vier 
Nofa-gemeenten en Schiermonnikoog, genoemd Intergemeentelijk Team 
Accountantskeuze. 
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5. Pijler veiligheid, trekker Kollumerland  
 
 
5.1. Rampenoefening en –coördinatie, trekker Achtka rspelen 
 
Samenwerking tussen Achtkarspelen en Dantumadeel onder aansturing van 
Achtkarspelen door aanstelling van een gemeenschappelijke rampencoördinator. 
 
 

 5.2.  Bestaande samenwerking in de 'Veiligheidsreg io Noordoost Fryslân'  
         (NOFA + Ameland en Schiermonnikoog) 

 
 

 5.3.  Districtscollege Noordoost Fryslân Brandweer 
 
 
 5.4.  Driehoekoverleg Politie/Openbaar Ministerie/ NOFA gemeenten  
      
         
 


