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MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde 

 
Statenvergadering 
 

15 februari 2017 

Agendapunt 
 

05 Rapport NRK Op eigen benen 

Korte titel motie 
 

Onderzoek 

 
De Staten, in vergadering bijeen op 15 februari 2017 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat 

- de uitkomsten van het NRK-rapport Op eigen Benen voor Fryslân te prematuur zijn en 
daarmee niet bruikbaar voor Fryslân; 

- er nog geen sprake is van ‘op eigen benen staan’ omdat de maatschappelijke organisaties 
een budgetsubsidie ontvangen van de provincie tot halverwege 2018; 

- het NRK-rapport zich beperkt tot drie organisaties; 
 
tevens constaterende dat de Staten hebben uitgesproken belang te hechten aan het beleid dat door 
maatschappelijke organisaties wordt uitgevoerd; 
 
overwegende dat 

- op basis van het NRK-rapport geen conclusies getrokken kunnen worden over de voortgang 
van de taakvelden van de maatschappelijke organisaties in de breedte;  

- het belangrijk is de transitie van het sociaal domein en de gevolgen ervan te onderzoeken; 
- het onderzoek kan plaatsvinden als de transitie zijn beslag heeft gekregen;  
- de focus van een onderzoek moet liggen bij het doorgaan van het beleid ten aanzien van 

maatschappelijke thema’s zoals cliëntondersteuning in de zorg, ondersteuning van 
vrijwilligerswerk, antidiscriminatiebeleid, armoedebestrijding en dergelijke, na de overdracht 
aan gemeenten; 

- de evaluatie daarvan op Friese schaal tot bruikbare inzichten leidt; 
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
- voor het einde van het jaar te komen met een plan van aanpak voor het onderzoek naar de 

gevolgen van de transitie sociaal beleid van de provincie naar de gemeenten;  
- de opdracht zo te formuleren dat Provinciale Staten een goed oordeel kunnen vormen over 

het lokaal tenzij principe;  
- Provinciale Staten te betrekken bij de opdrachtformulering. 

en gaan over tot de orde van de dag 
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