
Provinciale Staten van Fryslan
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 9 juni 2020
Verzonden,

Ons kenmerk
Afd./Opgave
Behandeld door

Uw kenmerk
Bijlage(n)

11 JUN 2020

provinsie fryslan
provincie frysl'in ii, rimmil

CA
postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

wvvw.fryslan.frl

provincie@fryslan.frl

www.twitter.com/provfryslan

: 01761149
: Leefbaar Fryslan
: 

•

Onderwerp : Plan van Aanpak Sociale Leefbaarheid 2020-2023

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u er graag over hoe wij ons beleid op het gebied van sociale
leefbaarheid, overeenkomstig resultaat 31 van het Bestuursakkoord 2019-2023 Geluk op 1,
Vemieuwen in vertrouwen, vormgeven. Daarbij kijken wij naar de toekomst (zoals bij de
"Blue Zone"), maar spelen wij ook in op maatschappelijke urgenties en de actualiteit in onze
provincie, zoals nu, in het geval van de Coronacrisis. Want de Coronacrisis heeft niet alleen
impact op onze economie, maar ook op de leefbaarheid van onze provincie, en zoals die
wordt ervaren door de inwoners van Fryslan. Ouderen en kwetsbare groepen kunnen door
de coronamaatregelen onbedoeld in een sociaal isolement terecht komen. Voor deze kwets-
bare groepen wil de provincie er zijn, nu dat zo nodig is.

Fryslan yn Ferbining
Met de campagne Fryslan yn Ferbining heeft de provincie mensen daarom een hart onder
riem willen steken en hen bovendien de weg willen wijzen naar relevante welzijnsorganisa-
ties in geval van een hulpvraag.
De campagne is in maart van start gegaan, in samenwerking met Omrop Fryslan en diverse
lokale week- en dagbladen. Er is met opzet voor deze vorm gekozen, omdat de doelgroep
zich minder online, en meer via de traditionele en vertrouwde media laat informeren.
Met het uitzenden van verschillende tv-spotjes op Omrop Fryslan is er in het kader van de
campagne aandacht geschonken aan de vele mienskipsinitiatieven die juist in deze tijd zijn
ontstaan, zoals (onder meer) de lichtprojecties van bemoedigende teksten op gebouwen van
Karina Kroft, de muzikale fietselfstedentocht van Syb van der Ploeg en Henk Angenent en de
Facebookconcerten voor ouderen van muziektherapeut Sander Mets, en aan aanvullende
activiteiten van de ondersteunende (welzijns)organisaties. Daarbij is er ook aandacht
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geschonken aan de regelingen vanuit de provincie gericht op het verder verbeteren van de
leefbaarheid in Fryslan (daaronder het "FOns Lok op len" en het lepen MienskipsfOns IMF). ;11"1
Deze regelingen zijn bij uitstek bedoeld voor initiatieven op het terrein van eenzaamheids- en 11•14
discriminatiebestrijding en participatie. Thema's die juist in deze tijd nog meer aan belang
winnen. (1)
Het is niet alleen bij een mediacampagne gebleven; er is ook een website ontwikkeld:
www.fryslanynferbining.frl. Daar kunnen mensen met een hulpvraag meer informatie vinden,
maar daarnaast biedt de website een podium voor initiatieven die een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in Fryslan in tijden van Corona. De website is tot stand gekomen in samen-
werking met Merk Fryslan. In het kader van de campagneactiviteiten is er juist een beroep
gedaan op ZZP'ers en makers uit het culturele veld, die hard door de Coronacrisis werden
getroffen vanwege een sterke teruggang in hun opdrachten.

Fryslan yn Ferbining illustreert goed hoe wij ons sociale en zorgbeleid de komende jaren wil-
len vormgeven. We zien het als onze taak om ons samen met onze partners sterk te maken
voor kwetsbaren in onze samenleving, om eenzaamheid te verminderen en discriminatie te
bestrijden. Wij zetten ons in voor een gezond en leefbaar Fryslan waar jong en oud, gezond
en zelfstandig kunnen wonen en leven. Het is ook om die reden dat we op zoek zijn naar de
betekenis van Blue Zone voor Fryslan, zoals we in resultaat 32 van het Bestuursakkoord al
verwoorden. Wij willen in dit verband ook het begrip "brede welvaart" niet onbenoemd laten,
immers, een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen aanzienlijk bij aan de
brede welvaart in Fryslan.

Sociale leefbaarheid en Lok op len
De rol van de provincie in het sociale domein is met de decentralisatie naar gemeenten
(WMO, Jeugdzorg) aanmerkelijk veranderd. Om die reden hebben Provinciale Staten in
2016 besloten om geen structurele subsidies meer te verstrekken aan maatschappelijke or-
ganisaties. Ook in Fryslan worden er echter nog steeds mensen gediscrimineerd vanwege
hun seksuele geaardheid, hun huidskleur, een handicap of hun leeftijd. Daar kunnen en wil-
len wij onze ogen niet voor sluiten. We bieden maatschappelijke organisaties daarom de mo-
gelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid,
het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig
hebben. We doen dat door onze middelen op due verschillende manieren in te zetten voor
het versterken van de sociale leefbaarheid zoals bedoeld in ons Bestuursakkoord:

1. Tot en met 2023 stellen we € 100.000 per jaar beschikbaar voor het nieuwe "F0ns
Lok op ien", dat als Fonds op Naam bij het landelijk opererende Kansfonds is onder-
gebracht. Het Kansfonds bekijkt per project of het naast de provinciale middelen ook
zelf financieel kan bijdragen projecten, waardoor er een multipliereffect kan ontstaan.
Verder biedt het Kansfonds aanvragers ondersteuning, in de vorm van kennis, exper-
tise en een zeer groot netwerk. Maatschappelijke organisaties in Fryslan kunnen in
het kader van het "Funs Lok op ien" een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,-
voor projecten die bijdragen aan bovengenoemde doelstelling.

2. Na de zomer gaat het project "SOnens en Mienskip" van start. Dit project is een sa-
menwerking tussen TOmba, COO en het Healthy Ageing Network Northern Nether-
lands (HANNN) en richt op de maatschappelijke thema's zoals gezondheid, participa-
tie, inclusie en het tegengaan van discriminatie. In het kader van het project zullen
sport-, zorg- en welzijnsprofessionals getraind worden om op een creatieve en ver-
nieuwende wijze de dialoog aan te gaan met inwoners over deze thema's. De
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samenwerking tussen Tumba, COO en HANN heeft belangrijke synergievoordelen: r -
doordat deze partijen in dit project met gezamenlijke doelstellingen werken, verster-
ken ze elkaar, vinden ze gemakkelijker een ingang bij verenigingen en in het onder- C4'404
wijs, en bereiken ze een breder publiek. Het vernieuwende van het project zit 'm dan
ook in de brede, integrale aanpak waarbij inwoners in hun kracht worden gezet en er

(1.)gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilige en respectvolle leefomgeving, waarin ie-
dereen mee kan doen. • rm.

3. Op 21 juni 2021 zullen Leeuwarden en Fryslan een podium bieden aan Roze Zater-
dag. Roze Zaterdag is de Nederlandse versie van Gay Pride Parade en vindt jaarlijks
in een andere stad plaats. Roze Zaterdag is een thema- en feestdag waar ontmoeting
en zichtbaarheid centraal staan, maar die ook een duidelijk emancipatoir karakter
heeft. De provincie Fryslan draagt financieel bij aan de organ isatie van Roze Zater-
dag in Leeuwarden, een event dat ook goed aansluit bij Leeuwarden-Fryslan 2028.

Met dit beleid sluiten wij bovendien aan bij de nieuwe status van Fryslan als regenboogpro-
vincie, naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten van 27 mei jl., in het kader
waarvan wij de LHBTIQ+ gemeenschap steunen, en bevestigen dat de provincie Fryslan ge-
lijkheid, acceptatie en inclusiviteit nastreeft.

Het Friese zorglandschap
In het kader van het samenwerkingsconvenant "Het Friese Zorglandschap" tussen de Friese
ziekenhuizen en Zorgverzekeraar De Friesland, zijn er inmiddels twee bestuurlijke overleg-
gen geweest met de Friese ziekenhuizen, de gemeenten waar de ziekenhuizen staan, en de
provincie. De toekomst van het Friese zorglandschap gaat over veel meer dan de specialisti-
sche zorg alleen. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de vorming van een strategische
adviestafel, waarvan de hele Friese zorgketen deel moet uitmaken (welzijn, gemeenten, ver-
zekeraar, onderwijs, eerste- en tweedelijns zorg). Doel is om zo met elkaar richting te geven
aan toekomstbestendige zorg in Fryslan. Gedeputeerde Hoog land zal de strategische ad-
viestafel voorzitten. Deze afspraken sluiten aan bij resultaat 26 van het Bestuursakkoord,
waarin onder meer wordt verwoord dat de provincie in het kader van de demografische ver-
anderingen een faciliterende rol vervult bij het ondersteunen van initiatieven en het stimule-
ren van ontwikkelingen als het gaat om de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zo-
als de zorg. De eerste bijeenkomst van de adviestafel moest helaas worden uitgesteld tot na
de zomer vanwege de Coronacrisis. In dit verband mag bovendien ook de subsidieregeling
voor huisartsen niet onvermeld blijven. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan ver- of
nieuwbouw van huisartsenpraktijken. Met de regeling wil het College bijdragen aan blijvende
huisartsenzorg in de provincie, nu en in de toekomst.

Bij iedere opgave aandacht voor sociaal en zorg
Als provincie hechten we er steeds meer waarde aan dat er bij verschillende beleidsopgaven
aandacht is voor zorg- en welzijnsaspecten. We stimuleren dat door middel van een tlenk-
tank', bestaande uit provinciemedewerkers die zich met verschillende beleidsopgaven bezig-
houden en stakeholders afkomstig uit het onderwijsveld, de welzijn- en de zorgsector. De
denktank komt tweemaandelijks bijeen en bespreekt onderwerpen als brede welvaart, blue
zone, vervoer, vitaliteit in het MKB, datavraagstukken & zorgconsumptie, zorg-economie en
groene schoolpleinen. Deze uitwisseling werkt inspirerend en zorgt voor nieuwe verbindin-
gen.
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Blue Zone
Blue Zone is de (rnerknaam' voor die plekken op aarde waar je het gezondst en gelukkigst
oud kunt worden. Onze rust, ruimte en schone lucht in Fryslan is een schaars goed en biedt
veel kansen op het gebied van bijvoorbeeld gastvrijheidseconomie en Brede Welvaart. GeIn-
spireerd door de Blue Zones is het de bedoeling om een beweging aan te jagen (naast het
formele zorgsysteem), in samenwerking met de inwoners van Fryslan en relevante partijen.
Deze beweging richt zich op de fysieke omgeving die gezondheid en geluk bevordert en op
een hechte sociale gemeenschap met een actief leef- en een gezond eetpatroon. In opdracht
van de initiatiefgroep Blue Zone en de provincie heeft HANNN het ontwikkelplan Bloeizone
Fryslan' geschreven. In het ontwikkelplan zijn voorstellen uitgewerkt over hoe wij inhoud wil-
len geven aan het al eerder benoemde resultaat 32 van ons Bestuursakkoord ("Er is duide-
lijkheid over de betekenis van Blue Zone voor Fryslan"). Wij zullen u daar bin nenkort nader
over informeren.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geInformeerd te hebben.

c. rHoogac end,

Gedep e de Staten van Fryslan,

drs. A.A.M

R.E. Bouiu ersma, MBA MOM, secretaris
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