
 

 

Grou, 26 oktober 2020 
 
 
Achte lêzer, 
 
Yn ús lêste nijsbrief hawwe wy omtinken jûn oan de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 
2019 -2023. Neffens de Ried fan de Fryske Beweging gie dy bestjoersôfspraak net fier 
genôch. Sadwaande hawwe wy yn de simmer fan 2018 in Skaad-BFTK skreaun. Op 26 juny 
2019 hawwe wy mei in tal minsken nei Den Haag west om it petear by te wenjen tusken de 
‘Vaste Commissie Binnenlandse Zaken’ mei minister Ollongren. Dat wie nei oanlieding fan de 
BFTK en ús Skaad-BFTK. 
 
De reaksje fan de kant fan it ministearje kaam pas by brief fan 16 desimber 2019. Omdat ek 
dy brief net oan ús ferwachtingen foldie, hawwe wy op ’e nij reagearre. Leden fan de 
Twadde Keamer koene oant en mei 23 jannewaris 2020 skriftlike fragen yntsjinje nei 
oanlieding fan de brief fan 16 desimber. Wy hawwe yn oerlis mei de POK, de Politike 
Kommisje fan de Ried, in tal fragen formulearre.  
 
Nei oanlieding dêrfan hat de ‘Vaste Commissie Binnenlandse Zaken’ in skriftlik oerlis mei de 
minister hân. Benammen leden fan de VVD en it CDA, mar ek D66, GroenLinks, de SP en de 
Christen Unie stelden dêrby fragen. De folsleine ferslaggen fan dy diskusjes binne te finen op 
it ynternet. Yn dizze brief meitsje wy in kar út de antwurden. De yndieling en de 
tuskenkopkes binne foar ús ferantwurding. 
 
Dêrneist stelde de ‘Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’ in tal fragen 
oan de oanbelangjende minister. Ek derút hawwe wy in tal saken helle. Ta beslút nimme wy 
in part fan it antwurd op oangeande de posysje fan it Frysk yn it wittenskiplik ûnderwiis. 
Sawol de minister fan ynlânske saken as de minister fan ûnderwiis hawwe wiidweidige 
antwurden jûn. De stikken beslaan mei-inoar 36 kantsjes A4, dy’t wy hjir werombrocht 
hawwe ta trije. As jo de folsleine stikken hawwe wolle, mail dan nei de Ried en wy stjoere jo 
dy ta.  
 
It giet der om wat dêr konkreet mei dien wurdt. Wy hâlde jo op de hichte. 
 
Mei freonlike groetnis, 
 
Pier Bergsma, foarsitter 
Nynke Beetstra, skriuwer 
 

 


