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Onderwerp: NPG Project Vakland
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Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad 
gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

Vraag/vragen               (NB: bij meerdere vragen deze s.v.p. nummeren)

Naar aanleiding van het bovenstaande stel ik op grond van art. 32 van het Reglement van orde van de 
gemeenteraad namens mijn fractie de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders: 

Toelichting/inleiding

Het project Vakland heeft als doel leven lang leren te ondersteunen voor de inwoners van gemeene 
het Hogeland. Lokaal sociaal is benieuwd naar de huidige activiteiten van Vakland 

Vraag 1

Hoe staat het met de realisatie van de 3 PLOC’s?

Beantwoording

In de NPG- aanvraag is uitgegaan van drie Praktijk Leer Ontwikkel Centra in de plaatsen Winsum, 
Warffum en Uithuizen. Dat hebben we als startpunt gezien. Voor twee PLOC’s hadden we ook fysieke 
plekken op het oog (Warffum en Uithuizen) en het PLOC in Winsum beschouwden we als een 
netwerkplek. De praktijk is dat we inderdaad twee fysieke PLOC’s hebben (Het Wieshoes in Warffum 
en Werkplein Ability in Uithuizen) en het PLOC Winsum ontwikkelde zich als een netwerkplek met het 

Beantwoording schriftelijke vraag/vragen 

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad 



Beantwoording schriftelijke vraag 

Wijkleerbedrijf en scholen (Terra, HHC en basischolen) als onderdeel. We zien de hele regio zien als 
klaslokaal en spreken nu van Praktijk Leer Ontwikkel Plekken (PLOP). We stimuleren en faciliteren 
leven lang ontwikkelen in het gehele gebied en op meer dan 65 fysieke plekken wordt daaraan 
uitvoering gegeven.

Vraag 2 

Is Vakland zelfstandig bevoegd besluiten te nemen?

Beantwoording

De NPG-aanvraag voor Vakland is gedaan via het “aanvraagformulier projecten provinciaal of lokaal 
programma. In dit aanvraagformulier staat Het Hogeland College als primaire partner en mede-
aanvrager genoemd en zeven andere organisaties als secundaire partner. Bij de toelichting van de 
primaire partner staat vermeld dat de primaire partner vooral relevant is als de rol van de 
provincie/gemeente beperkt is tot het beschikken van de subsidie/verlenen van een opdracht, waarna 
een externe partij het project uitvoert. Binnen de kaders van de aanvraag en de subsidie voert een 
stuurgroep het project uit. Binnen de stuurgroep zijn de o’s van onderwijs, overheid, 
ondernemers/ondernemingen en omgeving vertegenwoordigd. Voorzitter van de stuurgroep en 
ondertekenaar van alle voorstellen/offertes is de rector van Het Hogelandcollege, mevr. A. 
Schaafsma. 

Vraag 3 

Wanneer kunnen we de volgende thematafel verwachten waarin de raad geïnformeerd wordt?

Beantwoording

De nieuwe raad wordt uitgenodigd voor een werkbezoek aan het Wieshoes van Vakland en 
raadsleden kunnen uiteraard deelnemen aan de Vaklandcafés. Deze waren in Coronatijd digitaal, 
maar 13 mei a.s. vindt een live bijeenkomst plaats in het Wieshoes met ondernemers als thema. De 
thematafels van het lokaal programmaplan hebben een bredere insteek en worden georganiseerd 
vanuit het NPG-programma.

Vraag 4 

Wordt Vakland enkel bekostigd op basis de som geld van het NPG en de externe partijen of is er ook 
andere financiering vanuit de gemeente?

Beantwoording

Vakland wordt bekostigd uit de NPG-financiering en vanuit cofinanciering door de deelnemende 
partijen. Dat gaat niet om extra financiering, maar om een zogenaamde in-kind bijdrage, een betaling 
in natura. De ingezette uren van de rector van Het Hogelandcollege en de directeur van Werkplein 
Ability zijn bijvoorbeeld opgenomen als cofinanciering. De ondernemers dragen ook bij in de 
cofinanciering door een korting op hun prijzen te hanteren variërend 20% tot 50%.
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Vraag 5

Is er inhoudelijke sturing vanuit de gemeente op Vakland over hoe zijn hun activiteiten invullen? 

Beantwoording

De kracht van Vakland is juist de samenwerking op al haar onderdelen, de wederkerigheid in de 
samenwerking en de zoektocht naar wat het beste is voor inwoners en haar gebied in het kader van 
leven lang ontwikkelen. Sturing op hoe de activiteiten door Vakland worden ingevuld door één van de 
samenwerkende partijen past daar niet in. De gemeente en de raad hebben een bepalende rol 
gespeeld in het wat van Vakland. Daarin heeft de raad een initiërende en bepalende rol gehad. 

Uiteraard wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop Vakland haar activiteiten uitvoert en 
heeft uitgevoerd via de halfjaarlijkse en jaarrapportages langs de gemeentelijke gremia aan het NPG.

Vraag 6

Zo ja, welke opdrachten geeft de gemeente aan Vakland om uit te voeren en hoe worden deze 
getoetst aan de doelen van Vakland zoals in de NPG aanvraag beschreven zijn?

Beantwoording

Zie vraag 5. Er worden geen opdrachten vanuit de gemeente aan Vakland verstrekt. Dat veronderstelt 
een opdrachtgever en opdrachtnemer rol en dat past niet in de kracht van de samenwerking, de 
gelijkwaardigheid en de wederkerigheid van de samenwerkende partijen. Vakland ondersteunt en 
faciliteert en van het netwerk dat is opgebouwd binnen Vakland is bij de opvang van de Oekraïners in 
onze gemeente volop gebruik gemaakt.   

Bijlage: aanvraag Vakland



Beantwoording schriftelijke vraag 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren, H.J. Bolding,
Gemeentesecretaris Burgemeester


