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: SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over effecten schrappen subsidies
sociale organisaties

Geachte dames Van der Hoek, Goede en Bijlsma en heren Brouwer en Wiersma,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 13 september 2021, beantwoorden wij als volgt.

U begon uw vraag met de volgende inleiding:
In 2016 hebben Provinciale Staten besloten vanwege de decentralisatie van sociaal beleid
naar de gemeenten de structurele steun aan diverse sociaal maatschappelijke organisaties
te stoppen. De gemeenten hebben deze structurele steun niet altijd willen of kunnen oveme-
men. Hierdoor zijn diverse van deze organisaties in problemen geraakt en kunnen ze hun so-
ciale of maatschappelijke functie niet naar behoren uitvoeren. Dit heeft nadelige consequen-
ties voor de vaak kwetsbare inwoners van onze provincie. Organisaties als FSU en Hoor
Friesland zijn al verloren gegaan. Andere organisaties zoals onder andere COC Friesland en
Zorgbelang, hebben een noodoproep gedaan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van de zorgelijke situatie waarin een aantal maatschappelijke organisa-
tie zich bevinden, na het stopzetten van de structurele steun van de provincie?

Antwoord vraag 1:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.
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Vraag 2:
Bent u bereid om de effecten te onderzoeken van het eerdere besluit van de Provinciale Sta-
ten Fryslan om de structurele subsidie stop te zetten aan maatschappelijke organisaties?

Antwoord vraag 2:
Nee, wij zijn hiertoe niet bereid. Het besluit om de subsidies aan deze organisaties te stop-
pen is weloverwogen en zorgvuldig genomen op basis van afspraken tussen rijk, provincie
en gemeenten over de rol en verantwoordelijkheden in het sociaal domein in het bestuursak-
koord 2008-2011.De organisaties hebben na het besluit van PS een aantal jaar de tijd gehad
om met financiele ondersteuning van de provincie de transitie te maken naar een andersoor-
tige financiering door de gemeenten. Waarbij steeds duidelijk was dat de gemeenten geen
structurele basissubsidies zouden gaan verstrekken. Een aantal van deze organisaties is
daar goed in geslaagd en voor een aantal organisaties blijkt dit moeilijk. Binnen Fryslan en
daarbuiten is er verschil in hoe organisaties erin slagen om zich aan te passen aan de veran-
derde situatie. Wij adviseren de sociale organisaties die nu kwetsbaar zijn daarom oak om te
leren van andere organisaties die wel succesvol de switch hebben kunnen maken in even
uitdagende omstandigheden.

Vraag 3:
Zo ja, wilt u naar aanleiding daarvan aanbevelingen doen hoe te voorkomen dat deze organi-
saties verloren gaan?

Antwoord vraag 3:
Nee, wij zijn daartoe niet bereid. Het feit dat het moeilijk is geweest voor een aantal organi-
saties om de in ons antwoord op vraag 2 genoemde transitie te bewerkstelligen, betekent
niet dat de provincie deze verantwoordelijkheid weer terug zou moeten nemen door ze op-
nieuw financieel te ondersteunen. Met deze transitie zijn de taken en financiele middelen van
de provincie in het sociaal domein overgeheveld naar de gemeente. Daar ligt de verantwoor-
delijkheid en de oplossing. Dat gemeenten, mede gezien de financiele tekorten in het sociaal
domein, scherpe keuzes maken, maakt het voor de desbetreffende gesubsidieerde organisa-
ties niet gemakkelijker. Het is echter niet de taak van de provincie om financieel verantwoor-
delijkheid te nemen voor de tekorten in het sociaal domein, ook niet als het gaat om en ge-
brek aan financiering van deze organisaties. Daarnaast biedt de provincie deze organisaties
diverse mogelijkheden om projectsubsidies aan te vragen. "Fryslan gaat voor de 10", het pro-
ject van Tiimba, COC en HANNN is hier een voorbeeld van. Oak biedt het FOns' Lok op len'
mogelijkheden. Met deze subsidiemogelijkheden kunnen structurele kosten van de organisa-
ties niet warden gedekt, maar kunnen er wel activiteiten uitgevoerd warden om (kwetsbare)
inwoners te ondersteunen en te versterken. Het is aan de organisaties zelf om hier actief op
in te spelen en kwalitatief goede projectaanvragen in te dienen, die tot goed resultaat leiden.
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Vraag 4:
Zo nee, vindt u het acceptabel dat deze organisaties tussen de wal en het schip belanden en
daarmee een groot deel van de kwetsbare inwoners van Fryslan niet meer de hulp en onder-
steuning kunnen krijgen die ze nodig hebben? En dat patienten en clienten geen onafhanke-
lijk spreekbuis en adviespunt hebben?

Antwoord vraag 4:
Wij zouden het niet acceptabel vinden als kwetsbare inwoners in Fryslan niet de hulp en on-
dersteuning krijgen die ze nodig hebben. Met de beperkte beschikbare middelen moeten er
echter keuzes gemaakt worden op welke manier de meest kwetsbare burgers het meest ge-
holpen worden en welke organisaties hiervoor gefinancierd worden. Die afweging ligt bij ge-
meenten.

Vraag 5:
Bent u ervan op de hoogte waarom de meeste Friese gemeenten geen financiele steun ver-
lenen aan deze maatschappelijke organisaties die door de provincie voor structurele financi-
ele steun naar gemeenten verwezen zijn, zoals COC Friesland, Zorgbelang, et cetera?

Antwoord vraag 5:
Wij zijn hiervan op de hoogte. Ten tijde van de afbouw van de provinciale subsidies is vanuit
de provincie veel tijd, geld en energie gestoken in de afbouw ervan. Samen met de organisa-
ties en de gemeenten is verkend op welke manier de organisaties financiele steun van de
gemeenten zouden kunnen ontvangen. De VFG heeft reeds in 2015 aangegeven dat de
Friese gemeenten niet voelen voor het inrichten van een basisvoorziening, maar dat zij pro-
ducten af willen nemen van deze organisaties. Oak hebben zij de wens uitgesproken dat de
organisaties de krachten meer zouden bundelen door het inrichten van een voordeur. Al
vanaf de afbouw is bij de desbetreffende organisaties benadrukt dat er na de transitie in
geen van beide overheidslagen (gemeente en provincie) voorzien zal worden in een basis-
subsidie. PS zijn hierover geinformeerd door middel van een brief op 26 oktober 2015. Om
de afbouw van de structurele subsidie zo goed mogelijk te laten verlopen is fors geInves-
teerd in het samen met deze organisaties en gemeenten zoeken naar producten en/of dien-
sten die wel door de gemeente gefinancierd kunnen worden.

Vraag 6:
Zo nee, bent u bereid over deze oorzaken/redenen met gemeenten in gesprek te gaan?

Antwoord vraag 6:
Wij hebben voldoende beeld van deze oorzaken en redenen en ziet geen reden om hierover
met gemeenten in gesprek te gaan aangezien zij al sinds 2015 aangeven niet van plan te
zijn om te voorzien in structurele basissubsidies. Dat is destijds uitgebreid verkend en zou
een herhaling van het proces van destijds betekenen. Het zoeken naar een financieel sta-
biele basis voor deze organisaties zou dan oak veel meer gericht moeten zijn op versterken
van samenwerking en het op een andere manier (projectmatig of op basis van diensten/pro-
ducten) verkrijgen van financiering. Hiertoe is de gemeente voor deze organisaties de ge-
sprekspartner en niet de provincie.
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Vraag 7: ''
Bent u bereid met gemeenten in gesprek te gaan over welke mogelijkheden er zijn om te zor- ;11mi

Cgen dat deze organisa ties met een overkoepelend maatschappelijk belang behouden blijven aImmi
en de uitkomsten van dit gesprek terug te koppelen aan Provinciale Staten?

Antwoord vraag 7:
Wij zijn bereid am dit onderwerp in te brengen in de bestuurstafel Seker en SCin waar een
aantal gemeenten aan deelnemen en in reguliere overleggen met gemeenten die raakvlak
hebben met dit onderwerp. Oak in VFG verband kan het aan de orde gesteld worden.

Hoogachtend,

eGedepute e Staten van Frysl'an,

_.,

_drs,_A.A.M„ _ok, or—voZTigr7"--

R.E. BopiGS kj3.,ieriersma, MBA MCM, secretaris

- 4 / 4 - Ons kenmerk: 01916135




