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De Vries 
 
Konsekwinsjes werferdieling WMO-budzjetten foar gemeenten 
en ynwenners Fryslân   
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op 28 augustus stie yn it Frysk Deiblêd in grut artikel dat de 
werferdieling fan it WMO-budzjet it plattelân fan Fryslân swier 
treffe sil. Gemeenten moatte oant 30% ynleverje troch 
besunigings fan it Ryk. Sa sil Frjentsjerteradiel it mei minimaal 
€ 8 ton minder dwaan moatte, Kollumerlân tusken € 500.000 en 
€ 1 miljoen, Súdwest Fryslân € 3 miljoen en Hearrenfean 
mooglik sels mear as € 4 miljoen. Ek Littenseradiel, 
Menameradiel, Smellingerlân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel 
wurde swier troffen.  

Yn in tiid dat der al fiks besunige is sil dizze yngreep de 
ynwenners fan de oanbelangjende gemeenten hiel hurd reitsje. 
Foarsjennings steane al ûnder druk en ek op bygelyks de 
soarch is al safolle besparre dat alle rek der út is. De FNP-
fraksje is benijd wat de provinsje Fryslân dwaan kin yn ferbân 
mei syn rol as belangebehertiger fan de ynwenners fan Fryslân 
yn it algemien en as tasichthâlder op de finansjele posysje fan 
gemeenten yn it bysûnder. Dêrom hat de fraksje in tal fragen 
oan it Kolleezje fan DS fan Fryslân:   

 

Fraach / fragen 
 
 

1. Hat it Kolleezje kundskip nommen fan de berjochten yn 
de media oangeande de WMO-werferdieling? 

  
2. Hat it Kolleezje in goed oersjoch fan de finansjele en 

mooglik oare konsekwinsjes fan de WMO-ferdieling foar 
de gemeenten yn Fryslân? Sa nee, wêrom net? 

 
3. Hat it Kolleezje ek ynsjoch yn de gefolgen fan de nije 

ferdieling foar de boarger sels, en benammen de 
sosjaal swakkeren? 

 
4. It rapport oangeande de finansjele ferdieling fan it 

WMO-budzjet moat noch besprutsen wurde en 
omsetten wurde yn wetjouwing. Is it Kolleezje ree om 
de Fryske gemeenten te skewielen en te stypjen by in 
lobby om mooglike ûnridlike eleminten yn de 
werferdieling der út te heljen?  

 
5. Watfoar mooglikheden binne der om as tafersjochhâlder 

fan de gemeentlike finânsjes by it Ryk oan te stean om 
de ferdieling te feroarjen, as bliken docht dat de 
gemeentlike finânsjes swier te lijen hawwe soenen fan 
de nije ferdieling? Is it Kolleezje ree dy mooglikheden te 



benutten?   
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