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Korte titel motie 
 

effecten schrappen subsidies sociale organisaties 

De Staten, in vergadering bijeen op 30 Juni 2021 
 
Overwegende dat 
 

• In 2016 Provinciale Staten hebben besloten vanwege de decentralisatie van 
sociaal beleid naar de gemeenten de structurele steun aan diverse sociaal 
maatschappelijke organisaties te stoppen; 

• De verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten is gelegd, maar de gemeenten 
deze verantwoordelijkheid niet altijd (willen of kunnen) nemen; 

• Diverse van deze organisaties daarmee tussen wal en schip dreigen te vallen; 

• Het gebrek aan structurele subsidies voor deze belangrijke maatschappelijke 
regionale organisaties vaak grote negatieve gevolgen heeft; 

• In 2017 een rapport “Op eigen benen” van NRK is verschenen met daarin de 
aanbeveling om o.a. een werkconferentie van provincie en gemeenten te 
organisaten om dit effect op de organisaties en hun werk nog eens te bekijken; 

• De Staten deze aanbeveling niet overnamen en het rapport alleen ter kennisgeving 
aannamen; 

• Sindsdien de organisaties FSU en Hoor Friesland al verloren zijn gegaan; 

• COC Friesland een noodoproep heeft gedaan en verloren dreigt te gaan door een 
tekort aan vaste inkomsten; 

• Zorgbelang ook een noodoproep heeft gedaan aan de Staten waarin staat dat ze 
zonder structurele inkomsten in deze vorm niet kunnen blijven bestaan; 

• Tûmba over het jaar 2020 in het jaarverslag een negatief resultaat heeft van 
ongeveer 43.000 euro.  

• COC Friesland niet alleen de functie heeft van het bieden van een veilige haven 
voor de lhbtiq+ doelgroep, maar ook hét kennis- en expertisecentrum is voor de 
hele provincie, en daarmee een essentiele organisatie is voor een 
Regenboogprovincie; 

• Zorgbelang regionaal een onafhankelijke spreekbuis is voor patiënten en cliënten, 
een signaalfunctie heeft en advies biedt; 

• Tûmba een belangrijke regionale functie heeft als meldpunt voor discriminatie en 
het ontplooien van activiteiten die discriminatie tegen gaan; 
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verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
 

• de effecten te onderzoeken van het eerdere besluit van Provinciale Staten Fryslân 
om structurele subsidies stop te zetten aan maatschappelijke organisaties van 
regionaal belang, zoals COC Friesland, Tûmba, Zorgbelang, etc.; 

• aanbevelingen te doen voor hoe voorkomen kan worden dat deze organisaties en 
hun functies van regionaal en maatschappelijk belang verloren gaan; 

• Provinciale Staten hierover te informeren. 
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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