Aan: de politieke partijen in Fryslân.
ER VALT WAT TE KIEZEN: VOOR EEN SOCIAAL
FRYSLAN!
“Liever met een volle maag over een zandpad dan met een lege maag over een asfaltweg!”. Het is een
uitspraak die de essentie van keuzes in de provinciale politiek aangeeft. Wat is voor Statenleden
eigenlijk het vertrekpunt: de wegen of de mensen die er over heen rijden?
Gaan de Statenverkiezingen op 18 maart nog wel over die Friese inwoners?
De Provinciale Staten hebben vorig jaar besloten om de taken op het terrein van zorg en welzijn af te
stoten en over te laten aan de 24 gemeenten. De provincie beperkt zich daarmee tot wettelijke taken
die vooral te maken hebben met zaken als de harde infrastructuur, windmolens en plattelandsbeleid.
Juist in een periode waarin veel Friese bewoners in grote sociale problemen verkeren, trekt de
provincie zich terug uit het sociale domein. Willen de Staten zich vooral weer bezig houden met
fysieke zaken en structuren? Bestuurder zijn op afstand van het alledaagse leven?
De kwaliteit van leven van Friese inwoners wordt vooral bepaald door hun welzijn, hun
inkomenspositie, hun zorg, hun leefomgeving en de kansen op betaald werk. In die situatie gaat het
om steun en oplossingen die op verschillende schaal georganiseerd moeten worden: thuis, in de directe
omgeving, in je gemeente, in de provincie. De provincie heeft de afgelopen vier jaar met het
programma “Wurkjen yn Fryslân” veel gedaan om burgers weer perspectief te geven. Dat is tastbare
steun en dat waarderen we zeer. Maar een omvangrijk deel van de Friese werklozen, arbeidsongeschikten en zorgafhankelijke burgers staat nog aan de kant. En dat blijft nog een tijd zo. Deze
inwoners verdienen ook steun in hun situatie. Daarom is het verwonderlijk dat de provincie een knip
maakt in haar taken en het sociale domein niet meer tot haar verantwoordelijkheid wil rekenen.
De twee Friese overheden hebben terecht hun eigen verantwoordelijkheden en taken. Maar zo’n
formele bestuurlijke afbakening moet toch niet betekenen dat de provincie geen rol meer speelt als het
gaat om het dagelijks leven van Friezen en hun sociale verbanden?
Lokale en provinciale politiek zouden broertje en zusje moeten zijn. Ze horen bij elkaar en kunnen
elkaar versterken. Op basis van evenwaardigheid en wederkerigheid. Wordt als Statenlid geen
toeschouwer van het wel en wee van de mensen in deze provincie! Versterk het vrijwilligerswerk, het
cement van de Friese samenleving. Draag een steentje bij aan het waarborgen van een onafhankelijke
belangenbehartiging voor en door cliënten en burgers. Verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij
de gemeenten is logisch als het gaat om lokale taken. Maar er zijn ook taken die niet binnen
(inter)gemeentelijke grenzen uit te voeren zijn. Ontmoeten en verbinden geldt ook op provinciale
schaal, al was het maar om niet 24 keer een gemeentelijk wiel uit te vinden. Dat verklaart waarom er al
tientallen jaren lang provinciale organisaties actief zijn op allerlei gebied.
Lokaal, tenzij…, aldus de huidige Staten. We rekenen er graag op dat de nieuwe Staten daarom steun
geven aan het werk van provinciale organisaties die vrijwilligers bijeen brengen en steunen. Om
Fryslân nog beter te maken. Dat kan heel goed samen met de gemeenten: op basis van een
partnerschap waarin inhoudelijke en financiële oplossingen gevonden worden voor Friese
samenlevingsproblemen. Voor een sociaal Fryslân!
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