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Geachte voorzitter,

In de bijlage sturen we u een initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen. We stellen het voorstel ook ter hand
aan de griffie en de fractievoorzitters, ter bespreking in het presidium van komende woensdag.

Met het oog op voldoende tijd voor de maatschappelijke organisaties om te reageren, verzoeken wij om
behandeling in de Staten van 24 februari 2016.

Met vriendelijke groet,

Jacob W. van der Hoek
SP Statenfractie

sP,
Statenfractie Fryslân
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

T 058 292 8831
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INISJATYFUTSTEL, eks artikel 30 Reglemint fan oarde

Underwerp Ofbou subsydzjes Maatskiplike Organisaasjes

Ynhâld Yngefolge it Steatebeslût fan 18 juny 2014 soe oer 2017 en
de earste helte fan 2018 de besteande budzjetsubsydzje
foar de Maatskiplike Organisaasjesitbetelle wurde oan de
gemeenten. In oantal Maatskiplike Oraganisaasjes hat op 28
oktober 2015 in ûtstel formulearre, ynhâldende de
ûtbetelling fan dizze budzjetten streekrjocht oan de
Maatskiplike Organisaasjes, sprieden oer in perioade fan
trijejier. De VFG hat har, yn It bestjoerlik oerlis fan 12
febrewaris 2016, ree ferklearre ôf te sjen fan har eigen
bemuoienis by dizze oerdracht. Fan gefolgen is de provinsje
op dit stuit frij om oer de wize fan ôfbou fan dizze subsydzje
in nij beslût te nimmen. Der fan ûtgeande dat de
Maatskiplike Organisaasjes it meast baten binne by
didlikens oer harren finansjele posysje steile wy no ût om it
reservearre budzjet yn ien kear oan de Organisaasjes ût te
beteljen. As betingst steile wy dêrfoar dat de Organisaasjes
foar 1 oktober 2016 in plan op tafel lizze wêryn ‘t oanjûn
wurdt wêroan dit jild bestege wurdt en hoe ‘t de
Organisaasje har eigen bedriuwsekonomyske wurkwize
feroaret mei It each op har fuortbestean nei ôfrin fan de
subsydzje. As dat plan genôch kwaliteit hat folget yn
jannewaris 2017 de ûtbetelling fan 150% fan itjierbudzjet
fan 2016. It sil mei klam oan de Organisaasjes dûdlik makke
wurde moatte dat it hjir giet om de definityf lêste ûtbetelling
fan it jierbudzjet fanwegen de provinsje en der gun nij berop
op de provinsje dien wurde kin foar in budzjetsubsydzje.

Foarnommen besliit 1. De provinsje noeget de Maatskiplike Organisaasjes op
koarte termyn ût om foar 1 oktober 2016 in plan yn te
tsjinjen op grûn wêrfan de provinsje oergean kin ta
ûtbeteljen fan 150% fan de jierlikse budzjetsubsydzje yn
jannewaris 2017.

2. De provinsje betellet 150% fan de budzjetsubsydzje fan
2016 it oan dy Organisaasjes, dy ‘t nei it oardiel fan DS
foldien hawwe oan it stelde betingst. DS diele dêrby mei
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dat it hjir giet om de lêste titbetelling fan in
budzjetsubsydzje fanwegen de provinsje.

3. De bydragen oan organisaasjes, dy ‘t net oan it betingst
foldwaan, geane werom nei de algemiene reserve.

Budzjettêre konsekwinsjes De itjefte is al opnaam yn de mearjierrenbegrutting en
en dekking hoecht allinne mar frij jûn te wurden by de fêststelling fan de

begrutting 2017.


