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FNP ynbring Annigje Toering 
 
03B Ofbou taken en subsydzjes maatskiplike organisaasjes en koarting 
budzjetsubsydzjes Partoer per 2015. 
 
Op 3 jannewaris 2013 ha de Steaten it plan fan oanpakt fêststeld hoe fierder om te gean mei 
it sosjaal belied no’t dat gjin aparte kearntaak fan de provinsje mear wêze sil. 
It sosjaal belied sil benammen it domein fan de gemeenten wurde. 
Dat hat as konsekwinsje dat de subsydzjerelaasje fan de provinsje mei de maatskiplike or-
ganisaasjes en mei de stipefunksje-organisaasjes feroarje sil. 
 
Yn it stik dat foarleit docht it kolleezje it útstel om de subsydzjerelaasje mei de maatskiplike 
organisaasjes ôf te bouwen. Fiif organisaasjes (Humanitas, Solidair Friesland, PKN, SFO en 
VG Belangen) mei yngong fan 2017 en fiif organisaasjes (Tûmba, COC, Zorgbelang, FSU en 
Hoor Friesland) mei yngong fan 1 jannwaris 2018. 
En Partoer te koartsjen mei 6 ton yn 2015. 
 
Yn jannewaris hat de FNP bot pleite om it transysjeproses yn te gean troch meielkoar - pro-
vinsje, gemeenten en maatskiplike organisaasjes – te kommen ta in waarme oerdracht fan 
de taken en aktiviteiten fan de organisaasjes. 
Ommers de gemeenten sille aanst ferantwurdlik wêze foar it sosjale domein. De gemeenten 
sille dêrby ek sicht ha moatte op it ferlet en de fraach nei stipe fan har ynwenners. En net te 
ferjitten sicht ha moatte op de taken fan de maatskiplike organisaasjes. 
De gemeenten binne op dit stuit noch net by steat om hjiroer al dúdlikens te jaan. Se ha de 
hannen fol om har nije wetlike taken, dy’t by de desintralisaasje op har buordsje lein binne, 
foarm te jaan. 
Boppedat is der ûndúdlikens oer de finansjele kant fan de transysje. 
De FNP is fan betinken dat de maatskiplike organisaasjes gjin doel op harsels binne, mar dat 
de netwurken en de taken dy’t se mei in protte frijwilligers foar de mienskip útfiere, fan grutte 
wearde is. 
Oan de oare kant fine wy ek dat wy net alle kearen de transysje fan provinsje nei gemeenten 
útstelle kinne. Dêrmei komme wy ek net fierder. Wy binne al in jier ioskood en konstatearje 
no, dat der wol petearen west ha, mar dat der fierder noch neat konkreets leit. 
Om koart te gean: in fisy ûntbrekt yn dit stik en dêrtroch sitte de maatskiplike organisaasjes 
wer yn in ûnsekere situaasje. En dat kin fansels net. 
 
Foarsitter, 
We kinne konkludearje dat der mei of sûnder ôfbouwen noch net in goede oplossing fûn is 
foar de taken fan de maatskiplike organisaasjes. 
Want gearfetsjend kinne wy sizze: 

 de provinsje hat in probleem, want dy hat aanst gjin sosjaal belied mear as kearntaak 

 de gemeenten ha in probleem, want dy ha op dit stuit de tiid, it omtinken en it jild net 

 en de maatskiplike organisaasjes ha it grutste probleem, want har situaasje bliuwt 
ûnseker en se witte net hoe’t it komt; en moatte mooglik hielendal ferdwine. 

 
Foarsitter, 
De FNP is fan betinken mei oare partijen yn de steaten, dat it gean moat om in waarme oer-
dracht. Wy ha besocht dat yn in amendemint del te setten. Dat hâldt yn dat der wol in oer-
dracht komt, mar dat de maatskiplike organisaasjes yn elk gefal noch 2 jier fierder kinne. 



Dêrnjonken fine wy dat troch de transysje en/of tranformaasje der yn elk gefal gjin minsken 
tusken wâl en skip reitsje meie. En wolle dêrfoar in soarte fan needfûns foar doelgroepen 
ynstelle, sadat der in tal jierren oant 2019 ta noch in fangnet bestiet. It fangnet kin der yn 
foarsjen dat gemeenten soks ek opfange kinne.  
Dêrta tsjinje wy mei CDA, PvdA en fraksje-Buisman in amendemint yn om sa’n fûns mooglik 
te meitsjen. 
Wy binne ús derfan bewust dat de oerdracht nei de gemeenten noch wol in soad omtinken 
krije moat. Wy hoopje yn septimber yn in ekspertmeeting in tal fragen en knipepunten as 
provinsje, gemeenten en maatskiplike organisaasjes oan de oarder te stellen. 
Wat Partoer oangiet, wy stypje de fisy fan de direkteur sa as útsprutsen yn de kommisje. 
 
Foarsitter, 
De maatskiplike organisaasjes binne gjin doel op himsels, mar se sitte by ús wol yn it hert. 
Wy ha in soad wurdearring foar it wurk wat sy dogge yn de mienskip mei al har frijwilligers. 
Dêrom wolle wy dy maatskiplike organisaasjes net samar ôfbouwe en oerdrage, mar romte 
jaan yn tiid en jild. Sadat de gemeenten yn de mande mei de maatskiplike organisaasjes de 
taken fan de maatskiplike organisaasjes in goed plak jaan kinne yn de Fryske mienskip. 
Hoe’t ien en oar hannen en fuotten krije sil, sil de tiid leare. 
Mar dat der in beweging op gong komme moat is dúdlik. It sil gean moatte om it wurk dat de 
maatskiplike organisaasjes mei har frijwilligers dogge en net om it jild. 
 
Tankewol. 
 


