standpunt: Visie op taken en bestuur
Fryslân

∆	Bezuinigen op bestuur, bureau

∆	Meer ruimte voor maat

∆	Provincie moet soms meer doen

cratie sterk terugdringen.
∆	Ouderenbeleid expliciet op
nemen in Collegeprogramma
en onderbrengen bij een
Gedeputeerde.
∆	Referenda organiseren bij zaken
die inwoners direct raken.
∆	Bestuurlijke hervorming; komen
er door opschalen veel minder
gemeenten, dan onderzoek
naar functionaliteit provincie.
Zodra het kan de bestuurslagen
wijzigen en de provincies
opheffen. Fryslân wordt en blijft
dan een bestuurlijke eenheid.

schappelijk initiatief.
∆	Samenwerkingsverband Noord
Nederland uitbreiden met
Nedersaksen.
∆	Provincie moet zich beperken
tot kerntaken, andere taken
overlaten aan waterschap,
gemeenten of de mienskip.

dan kerntaken. Bijvoorbeeld bij
(boven)regionale kwesties of
sector-overstijgende zaken (als
gemeenten dit niet doeltreffend
kunnen aanpakken of
oplossen).
∆	Betrokken blijven in het sociale
domein.
∆	Bij alle “provinciale onder
werpen” oog hebben voor
menselijk aspect.

∆	Versterken provinciale demo

∆	Experimenteren met vernieuwde

∆	Meer georganiseerde zeggen

∆	Het provinciaal bestuur

∆	Eén gedeputeerde voor dieren

∆	Luxe wachtgeldregelingen

∆	Beperken tot echte collectieve

vormen van besluitvorming.
∆	Actief burgerschap, vooral
door gebruik van coöperatieve
vormen.
∆	Digitaal media-platform om
democratie te versterken.

schap van burgers op lokaal
niveau.
∆	Omwonenden vanaf het begin
meer en beter betrekken bij
provinciale plannen.
∆	Ruime taakopvatting provincie.
Niet alleen focus op kerntaken.
Ze kan bijvoorbeeld weer
sociaal beleid invoeren.
∆	Waterschap bestuurlijk onder
brengen bij provincie.

versoberen.
∆	Bij nieuwe taken eerst kijken of
het mogelijk is om andere taken
af te stoten of over te dragen.
Bijvoorbeeld aan gemeenten die
dit aankunnen.

welzijn, natuur en milieu.
∆	Een integraal en vooruitstrevend
natuur-, milieu- en dieren
welzijnsbeleid.
∆	Een toegankelijk raadgevend
referendum, daarnaast burger
initiatieven stimuleren en een
voudiger maken.
∆	Zoveel mogelijk gebruikmaken
van open data, openbare
stukken actief openbaar en
toegankelijk maken. Bij geheim
houding (openbaar) motiveren
waarom dit gebeurt.
∆	Rijk is verantwoordelijk voor
Nederlandse natuur. Controle
en verantwoordelijkheid wat
betreft jacht niet bij provincie
leggen.

afschaffen.
∆	Bestuurlijke bureaucratie flink
aanpakken, meer zeggenschap
voor burgers en geen overheids
bemoeienis als dat niet nodig is.
∆	Bindende referenda over voor
burgers belangrijke vraag
stukken.
∆	Bevolking kiest eigen CdK en
burgemeesters.
∆	Heldere taakverdeling; provincie
beperkt zich tot kerntaken
ruimte, economie, cultuur en
natuur.
∆	Waterschap onderbrengen bij
provincie.

zaken, overheid moet een
voudige, goedkope dienst
verlener zijn. Provincie en
gemeente moeten zich focussen
op kerntaken.
∆	Fryslân moet provincie met
laagste kosten zijn: dit geeft
ruimte aan ondernemerschap,
banen en leefbaarheid.

cratie, door experimentele
vormen om burgers te raad
plegen (zoals beschreven
door onder andere David van
Reybrouck).

∆	Vraaggericht werken.
∆	Elke vier jaar een bestuurs
krachtmeting laten doen door
onafhankelijke commissie,
de resultaten vertalen in
verbeterplan.
∆	Einde aan ondoorzichtige
(ondemocratische) gemeen
schappelijke regelingen
∆	Kleinere rol CdK, tenzij deze
wordt gekozen.
∆	Meer duaal werken door
collegeakkoord op hoofdlijnen.
∆	Beleidsgegevens zoveel
mogelijk beschikbaar maken als
open data.
∆	Inspraak van burgers: meer
vooraf dan achteraf.
∆	Meer focus provincie op
kerntaken. Wel ruimte voor
voorzieningen met groot
maatschappelijk en boven
gemeentelijk belang.
∆	Samenvoegen waterschap en
provincie.

∆	Instellen seniorendenktank,
die gevraagd en ongevraagd
adviseert over maatschappelijke
vraagstukken.
∆ Meer medezeggenschap.
∆	Geen dubbelfuncties meer,
zoals wethouders en burge
meesters die Statenlid zijn.

∆ Gekozen CdK.
∆	Eén Gedeputeerde verant
woordelijk voor KH18.

∆	Veel meer taken en bevoegd
heden voor provincie (bijvoor
beeld zorg, scholen en omrop).
Zodat ze de belangen van
inwoners beter kan behartigen.
Starten met een brede discussie
onder de Friezen.
∆	Burgers veel meer zelf laten
besluiten en meer inspraak
geven.
∆	Waterschap onderbrengen bij
provincie.

