Uitvoeringsagenda Economische Zaken 2022-2023
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft op 25 november jl. het economisch beleidsplan ‘Foarút
yn in nije tiid’ vastgesteld. Het beleidsplan heeft een looptijd tot en met 2027. In het beleidsplan is
een uitvoeringsplan opgenomen met acties die worden opgepakt om de ambities van het
economische beleid waar te maken. Het is een dynamische lijst. Het college van B&W stelt
tweejaarlijks de uitvoeringsagenda vast en biedt deze ter informatie aan de raad aan. Na afloop van
de tweejaarlijkse periode wordt geëvalueerd en wordt een uitvoeringsagenda voor de volgende
periode (2024-2025) door het college vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.
Voor de jaren 2022-2023 is de volgende uitvoeringsagenda opgesteld. In de uitvoeringsagenda in het
blauw de doelen uit het beleidsplan weergegeven: ‘ondernemersklimaat’, ‘duurzaam ondernemen’
en de ‘regionale samenwerking’. In het groen de onderliggende uitvoeringslijnen. Binnen de
uitvoeringsagenda zijn een aantal activiteiten aangegeven met hoge prioriteit (*).
Naast de genoemde activiteiten worden ook meer reguliere activiteiten uitgevoerd. Bijvoorbeeld
een vast aanspreekpunt voor ondernemers, aandacht voor een vlot betalingsregiem, bedrijf aan huis
of bedrijfsvestiging in een vrijkomende boerderij. Inzet op deze onderwerpen zijn niet specifiek
opgenomen in de uitvoeringsagenda, maar hebben uiteraard wel de volledige aandacht.
Thema’s en projecten

DE ECONOMISCHE UITVOERINGSAGENDA 2022-2023
Doel voor 2022-2023
Resultaat

Ondernemersklimaat
Gemeentelijk dienstverlening
Tweejaarlijks collectief overleg
met besturen van de
ondernemersverenigingen
Verkenning naar uitgifte digitale
nieuwsbrief/
ondernemersmagazine voor
ondernemers.

Ondernemersprijs (twee
jaarlijks)

Bedrijfsvestiging en ontwikkeling
(*) Nieuw convenant
bedrijventerreinen

Ontwikkeling van de
bedrijventerreinen
(Jisteboerewei, Sanjesfjild, Veld
7)

In goed contact staan met
de besturen en weten wat
er speelt
Actieve informatie en
kennisdeling met
ondernemers door een
maandelijkse of
tweemaandelijkse digitale
nieuwsbrief uit te geven,
al of niet in combinatie
met het bestaande
ondernemersmagazine
Organisatie van het
evenement De
Ondernemersprijs van
Tytsjerksteradiel voorjaar

Signaleren, ophalen van
informatie en erop
acteren
Ondernemers zijn goed
aangesloten en
geïnformeerd op
relevante thema’s
vanuit de gemeente

Met provincie en regio
een nieuw convenant
bedrijventerreinen
vaststellen
Uitgifte van de
bedrijfskavels volgens de
geldende regelgeving

Afspraken over te
ontwikkelen hectares
bedrijventerreinen in de
gemeente
Vestiging van
ondernemers
(werkgelegenheid)

Waardering voor onze
ondernemers en ruimte
voor ontmoeting
(netwerk)
Profileren van gemeente
als MKB vriendelijke
gemeente

Status bij eerste
evaluatie

Zoeklocatie bedrijventerrein
Garyp-Noard of toch omgeving
Quatrebras

Kleine bedrijvenlocaties
ontwikkelen in of bij de dorpen

(*) Visie winkelcentrum Burgum
en versterken zichtbaarheid

(*) Innovatieve bedrijvigheid
versterken

Arbeidsmarkt, kennis en
onderwijs
Kennisprojecten Technics4U,
Techniek Tastbaar en de
Techniekdag

Ondernemersschool voor
startende ondernemers
(regiobreed)

Meiinoar Meidwaan Vignet

Verkrijgen van (politieke)
duidelijkheid in
zoekproces van een
regionaal bedrijventerrein
in de gemeente, waar ook
grotere bedrijven terecht
kunnen in de gemeente
Onder de aandacht
brengen van mogelijkheid
voor kleine
bedrijvenlocaties in of bij
de dorpen (initiatief ligt in
de dorpen) door hier op
verschillende manieren
over te communiceren
Opstellen van een visie
(actualisatie) en een
uitvoerings-programma
met partners.
Ondersteunen van
ondernemers ten aanzien
van digitale
bereikbaarheid
Verkenning naar
randvoorwaarden voor
vestiging van innovatieve
bedrijven (pilot) in de
gemeente
Mini symposium voor
jonge (startende)
ondernemers organiseren

Organisatie van deze
evenementen. Dit doen
we jaarlijks samen met de
bedrijven en het onderwijs
via de Technetkring
Tytsjerksteradiel en is
gericht op het primair
onderwijs en voortgezet
onderwijs.

Startende ondernemers
worden uitgenodigd voor
deelname aan voor
ondersteuning bij het
opstarten eigen bedrijf
Ondernemers actief
uitnodigen om mensen
met afstand tot de
arbeidsmarkt een
werkervaringsplaats of
werk aan te bieden

Duidelijkheid in
vestiging locaties voor
ondernemers
(werkgelegenheid)

Vestigingsmogelijkheden
ondernemers in of bij
het eigen dorp
(werkgelegenheid en
vitale dorpen)

Visie gereed, met
actiepunten voor een
goed functionerend
winkelcentrum voor
ondernemers en
bezoekers (weinig
leegstand).
Digitale bereikbaarheid
vergroten
Vestigen van meer
innovatieve bedrijven in
de gemeente
Innovatief
ondernemersnetwerk

Scholieren in aanraking
laten komen met
techniek, zodat zij
geïnteresseerd raken en
een technische opleiding
willen volgen. Er is veel
vraag bij ondernemers
naar technisch
geschoold personeel.
(toekomst in eigen
regio)
Minimaal 10 deelnemers
per leerkring (per jaar)

Uitreiken van het
Meiinoar Meidwaan
Vignet aan minimaal 4
ondernemers per jaar

Infrastructuur
Uitbreiding van de
onderstations voor extra
netcapaciteit.

Duurzaam ondernemen
Duurzame en circulaire
samenleving
Pilot toekomstbestendig
industrieterrein Sumar

Ondernemers (maakindustrie
en bouw) kennis laten maken
met de zogenaamde Circo
Tracks
Regionale samenwerking
Duurzame en circulaire
samenleving
(*) Uitwerken (trekker) van
ANNO-thema 'duurzame
economie': duurzame economie
en boeien en binden. Onze
ambitie is een topregio te zijn in
2040
Fryske Projectenmachine

Versnellingsagenda
(*) Aandacht bij ondernemers
voor kansen Versnellingsagenda

Planologische
medewerking aan bouw
van nieuw trafo-station
nabij de centrale in
Noardburgum

Beschikbaarheid van de
energievoorziening voor
ondernemers vergroten
en tegelijkertijd meer
mogelijkheden voor
opwek van eigen
duurzame energie
(verduurzaming)

Via een concreet
onderzoek naar
herbenutting restwarmte
met 4 grotere bedrijven
op industrieterrein Sumar
Organiseren van
informatiebijeenkomst(en)
(met ondernemersvereniging ICT)

Eerste stap naar
concrete verduurzaming
van het industrieterrein
Sumar

Opstellen van een
regionaal
uitvoeringsprogramma
‘duurzame economie’
(loopt parallel aan het
beleidsplan EZ)
Organiseren van Europese
cofinanciering voor
kansrijke projecten

Concreet regionaal
actieplan met nieuwe
projecten

Meer ondernemers laten
aansluiten bij de
Versnellingsagenda door
indienen van, of deelname
aan projecten
Versnellingsagenda meer
en actief onder de
aandacht brengen bij
ondernemersverenigingen

Meer projecten die een
bijdrage leveren aan de
doelen van de
Versnellingsagenda

Meer toepassen van het
principe ‘circulaire
economie’ bij
ondernemers in de
gemeente

Meer Europese
middelen naar onze
regio halen.

De sociaaleconomische monitor
In het beleidsplan is een sociaal economische monitor opgenomen. De is geactualiseerd voor 2021.
Sociaaleconomische monitor
Thema’s
Aantal bedrijven
Aantal banen (totaal)
Werkloosheid
Arbeidsparticipatie (netto)
Gemiddeld inkomen per persoon *
Aanbod bedrijventerreinen (incl.
planologisch in voorbereiding

2021
2.816
10.085
2,1% (was in 2020 3,4%)
68,5%
€ 23.900 (2019)
4 ha

2027 (ambitie)
2.850
10.400
2,5%
69%
€ 25.000
8 ha

*: We gaan in de tabel uit van gemiddeld inkomen per persoon. De informatie gemiddeld inkomen per huishuiden is niet
meer beschikbaar.

