
De Friese Norm versus een pop aan touwtjes      
 
Het thema door onze fractie naar voren gebracht in de PPN vergadering van mei, is zo mogelijk 
nog actueler geworden.  
Een nieuw kabinet VVD en PvdA, tot stand gekomen door snelle onderhandelingen…waaruit een 
pakket van 16 miljard bezuinigingen voort komt. Om hiermee onder de Europese norm van 3% 
begrotingstekort te blijven. 
 
Er moet iets gebeuren….  
Is het geluid wat via de media uit verschillende monden te horen is. 
 
Taken die gedecentraliseerd worden vanuit Den Haag naar gemeenten, zouden door gemeenten 
onder de 100.000 inwoners niet opgepakt kunnen worden. 
Miljarden korten bij decentralisaties… 
BTW-compensatiefonds opheffen… 
 
Er moet iets gebeuren….. 
 
Maar wat heeft dit alles voor consequenties voor onze gemeente.  
Voor een samenwerkende gemeente van onze schaal. Verworden wij echt tot die pop aan touwtjes 
die ik in mei aan u showde? Een pop aan touwtjes van Den Haag, en van Ljouwert voor de 
decentralisaties?  Waarbij we financieel gezien de broekriem flink zullen moeten gaan aanhalen… 
 
De PvdA fractie denkt dat het zo ver niet zal komen, maar er moet wel iets gebeuren… 
 
Maandagavond was de opening van het eerste Friese Streekhuis.  Vijf gemeenten in Noord-Oost 
Fryslan werken samen, maken afspraken over bedrijventerreinen, met de regionale 
treinvervoerder Arriva over een extra stop, en we bereiken hierdoor meer.  
 
Door met onze omliggende gemeenten samen te werken, kunnen we ruimte maken voor de Friese 
Norm. Dus geen maatregel waarbij gemeenten onder de 100.000 inwoners geen decentralisaties 
mogen oppakken.  Maar wel onderling kennis en de meest efficiente methodes uitwisselen. 
Gesteund door de provincie, samen met ondernemers, het onderwijs, bestuurders en 
gemeenteraden.  Goed Dwaande! 
 
Geen poppen aan touwtjes, geen marionetten, maar een geregisseerd ballet. Sierlijk en in 
evenwicht. Op die manier denken wij door de recessie te kunnen komen en nieuwe taken aan te 
kunnen. Vol vertrouwen in de kracht van ons dagelijks bestuur en zijn ambtenaren. 
 
Maar er moet iets gebeuren ….. vooral voor hen die zelf niet kunnen. Perspektief bieden. 
Hoop houden, solidair zijn, steunen, Mienskip vormen! 
 
In dit kader vragen wij aandacht voor de motie “Ride for hope” die de PvdA-fractie bij programma 
1 indient. Aandacht en hoop voor mensen met de ziekte kanker. 
 
We zitten midden in een beleidsarme periode, maar dat betekent niet dat er niets kan. 
Met wikken en wegen kiezen we waar het iets minder kan en waar er iets bij moet.  Om met die 
Fryske of Tytsjerksteradielske norm aan de gang te gaan en lokaal onze keuzes te blijven maken. 
Het lef te houden om ons niet als een marionet te gedragen! 


