
 
 
 

Motie verhuizing NEF Kollum 
 

 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 30 november 2017, 
 
 
overwegende dat 
• wij spreiding van voorzieningen en werkgelegenheid binnen de gemeente erg belangrijk vinden 

en dus ook binnen onze nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân; 
• daarmee een concentratie van voorzieningen en werkgelegenheid in Dokkum, als hoofdplaats 

van de (nieuwe) gemeente, moet worden tegengegaan; 
 
constaterende dat 
• er sprake is van verhuizing van NEF vanuit Kollum naar Dokkum; 
• er in Kollum ongeveer 150 kwetsbare mensen werkzaam zijn; 
• het voornemen tot een eventuele verhuizing onrust veroorzaakt bij de werknemers; 
• er door deze verhuizing veel werkgelegenheid uit Kollum gaat verdwijnen; 
• de Dorpenfederatie Kollumerland en de Cliënten-Verwantenraad Talant-Kollum-Buitenpost 

inmiddels hun grote zorg over de verhuizing hebben uitgesproken, waarbij de Verwantenraad op 
de volgende argumenten wijst: 

o Vele van de lokale cliënten van “Talant” en “Wil” vinden een werkplek bij NEF-Kollum; 
o Het betreft een lokale werkgelegenheid. Voor mensen met een beperking een 

overzichtelijke situatie; 
o Schaalvergroting betekent een extra drempel; 
o Vanuit Alliade wordt gewerkt aan een woon-leefomgeving, waarin de cliënt zich ‘thuis’ 

voelt. Het werk maakt deel uit van deze vertrouwde omgeving; 
o Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat het reizen naar Dokkum via de Trekweg niet 

alleen een fysieke, maar ook een emotionele belasting voor onze cliënten is. (Voor het 
traject Kollum- Dokkum speelt de “Centrale As” geen rol); 

o De reistijd betekent een verlenging van de arbeidsbelasting en legt een grotere druk op 
de cliënt; 

o Gezien het ook cliënten betreft met ‘gedeeld speciaal vervoer’ die op meerdere locaties 
wonen, dient er rekening te worden gehouden met een lange aanrijtijd; Ditzelfde geldt 
voor de terugreis. Samen zorgt dit voor een onverantwoord lange ‘werkdag’. Het zou 
kunnen betekenen dat de ‘eerste’ cliënt om 06.45 u. wordt opgehaald en om 18.45 u. als 
‘laatste’ weer wordt teruggebracht; 

o Niet alle cliënten werken een hele dag. Er zal sprake zijn van tussentijds vervoer; 
o Het suggereren van een vergoeding van reiskosten is een schijnoplossing. In de eerste 

plaats geldt het alleen voor de ‘zittende’ personeelsleden en niet voor nieuwe. 
Bovendien is het een extra kostenstijging die de ‘maatschappij’ moet opbrengen; 

 
 



verzoekt het college 
niet in te stemmen met de verhuizing van NEF uit Kollum en in te zetten op uitstel van de beslissing 
tot voornemen van de verhuizing van NEF uit Kollum; 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Dongeradeel Sociaal 
VVD 


