
 

 

 

‘Eerst beleid dan geld’ 

Provinciale Staten 16 december 2015 

 

Voorzitter,  

 

Het is ons huis een goed gebruik dat er eerst beleid wordt gemaakt voordat er geld beschikbaar 

komt om dit beleid uit te voeren. Bij de begroting dienden wij, overigens niet voor de eerste 

keer, een amendement in om duidelijk te maken dat wij dit principe nog steeds zeer belangrijk 

vinden.  

 

Voor een achttal onderwerpen gaven we aan eerst nieuw beleid te willen zien voordat we het 

gewenste geld vrijgeven. Het antwoord hierop, het stuk wat voor ons ligt, wekt vooral verbazing 

op.  

 

Bij een aantal voorstellen geeft het college aan dat er helemaal geen sprake is van nieuw beleid, 

maar dat het voortzetting is van bestaand beleid. Bij de doorgaande meertalige leerlijn en Merk 

Fryslân is dit het geval. Het gekke is alleen dat het college eerst juist aangaf hierover nog dit jaar 

met nieuw beleid of informatie te willen komen.  

 

Voorzitter, 

 

Het is toch niet zo dat als we bij de begroting besluiten nemen over geld daarmee gelijk het be-

leid is goedgekeurd?  

 

Voorzitter, ons zijn beleidsstukken in het vooruitzicht gesteld. Wij gaan er daarom ook van uit 

dat datgene wat in het uitvoeringsprogramma als nieuw beleid werd aangekondigd en wat ook 

als zodanig in de begroting is opgenomen, dat het geld daarvoor pas vrijgegeven wordt nadat het 

volledige beleidsstuk is gekomen. Zelfs al sluit het voor een deel aan bij hetgeen in de vorige 

collegeperiode is vastgesteld. We willen het integraal kunnen beoordelen en niet daarop voor-

uitlopend alvast kleine stukjes uitvoeren. 

 

De meertalige leerlijn Fries is hiervan een goed voorbeeld. Onderdeel van het met veel bravoure 

aangekondigde Deltaplan Frysk. Nou, voorzitter, laat dan eerst het hele Deltaplan Frysk maar 

eens aan ons zien, voordat we een deel van het geld al vrijgegeven. 

 

 

Dit komt in februari naar de Staten. Ik verzoek het college om daar een goede overzichtelijke 

financiële paragraaf bij te voegen. 

 

Voor Merk Fryslân is het nauwelijks anders, voorzitter. De evaluatie van Merk Fryslân wordt 

steeds maar uitgesteld en op dit moment hoop ik op een toezegging dat deze evaluatie komend 

voorjaar écht naar ons toekomt.  

 

 



 

 

Voorzitter, 

 

Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma ruimtelijke kwaliteit en de zachte landing van de 

jeugdzorg hebben we eerder vandaag al aangegeven hoe we erin staan. We gaan akkoord met de 

2,25 miljoen voor ruimtelijke kwaliteit als het plan door de staten wordt gehonoreerd en de 2,45 

miljoen voor de jeugdzorg voor zover we daar nog een besluit over moeten nemen. Waar we het 

niet mee eens zijn is de vrijval van het resterende geld naar de algemene middelen. Een besluit 

hierover is volgens ons overbodig. 

 

Wat betreft het verkeersveiligheidsprogramma willen we absoluut eerst het nieuwe beleid zien. 

De argumentatie in het voorstel van het college heeft ons niet kunnen overtuigen. Het lijkt erop 

dat het college onderhoudswerkzaamheden koppelt aan geld wat voor verkeersveiligheid is be-

doeld. Prima om dat onderhoud nu al slim te doen, maar dan gewoon uit de gereserveerde on-

derhoudsmiddelen. We zien daarom ook geen noodzaak om het geld voor het verkeersveilig-

heidsprogramma nu al vrij te geven.  

 

Bij de bochtverruiming Franeker gaat het om geld dat al is vrijgegeven. We noemen de bochtver-

ruiming overigens ook niet in ons amendement.  

 

Bij de bestedingen van de NOM gaat het om bestaand beleid dat gewoon wordt doorgezet. Het 

nieuwe beleid, waar we om vroegen is ons in het laatste presidium toegezegd voor april 2016. 

 

Voorzitter, 

 

Al met al is het budget voor de jeugdzorg, in onze ogen, het enige budget dat we op dit moment 

hoeven vrij te geven. In alle andere gevallen is er nog geen nieuw beleidskader of gaat het om 

bestaand beleid en valt het dus niet onder ons amendement.  

 

Wel maken wij ons zorgen, voorzitter.  

 

Het dreigement dat instellingen en stichtingen hun geld niet krijgen wanneer wij als Staten niet 

akkoord gaan met dit voorstel, werpen wij ver van ons. Dat vinden wij complete onzin. En als het 

al het geval is, is dit het gevolg van het feit dat het college zelf te laat komt met de gewenste in-

formatie. 

 

Wat het college nieuw beleid noemt, is helemaal niet nieuw, maar simpelweg bestaand beleid 

met een andere naam of een andere uitleg. Doet het college dit bewust?! Misschien. Maar wat 

zeker is, is dat het tot verwarring leidt en het onderling communiceren erg lastig maakt.  

 

De onderwerpen uit het amendement zijn bekend. Het principe ‘eerst beleid, dan geld’ is ook 

bekend. Waarom dan deze verwarring scheppen? 

 

Remco van Maurik 

Fractievoorzitter PvdA 


