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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer takomst Fryske Akademy

Achte mefrou De Jong,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
6 febrewaris 2019, beantwurdzje wy as folget.

Jo binne de fragen Oteinset mei de neikommende ynlieding:
Nei oanlieding fan it Onderskriuwen fan de nije BFTK (BestjoersOfspraak Fryske Taal en
Kultuer) op 30 novimber 2018 en de passaazje oer de Fryske Akademy derynl, hat de
FNP-fraksje de neikommende fragen oer de ynset fan it Kolleezje:

I Feroarings yn de aard fan de ferbining komme yn 'e simmer fan 2019 troch de KNAW en de Ftyske Akademy ta
st5n yn oerienstimming mei de minister fan underwiis, Kultuer en Wittenskip en de provinsje Fryslan. De
provinsje sil der de atkomsten fan de gateway review by behelje. Ynspanning: Ryk/provinsje

Fraach 1:
Is it Kolleezje fan DS fan doel en set foar de takomst yn op de Fryske Akademy as in
folweardich en robast wittenskiplik ynstitut, dat as ynstelling Under it ynstituts- en
andersyksbestel fan de KNAW-flagge operearjen bliuwt? Mel oare wurden, dat gjin sprake
weze sil fan in devaluaasje fan de status fan it ynstitat, mar dat sprake bliuwt fan
represintabiliteit neffens (minimaal deselde) hege wittenskiplike noarmen?
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Antwurd fraach 1:
Wy sette yn op de Fryske Akademy as in robust en takomstbestindich ynstitut werby't de
akademyske noarm en kwaliteit foarop stean, lykas wy yn de Bestjoers6fspraak Fryske taal
en kultuer (BFTK) mei it Ryk ofpraat hawwe.

Fraach 2:
Is it Kolleezje yn dat ferban ek fan doel om yn te setten op it kontinuearjen (ek ynhaldlik) fan
de saneamde 7iearringsoerienkomst', om oan de iene kant in adekwate finansieringsstream
fan sawol Ryk as pro vinsje te bewurkmasterjen, as oan de oare kant ek sizzenskip te
hawvven oer de (selsstannige) takomst fan de Akademy?

Antwurd fraach 2:
Ja dat is it Kolleezje fan doel. Ofspraken oer de finansiering binne festlein yn de BFTK.

Fraach 3:
Wat sil de ynstek fan it Kolleezje fan DS weze om te waarboargjen dat de finansjele posysje
fan de Akademy foar no en yn de takomst solide weze sil? As dat nedich is, binne Jim ree om
der de Akademy by te skewielen?

Antwurd fraach 3:
De Fryske Akademy kriget yn it foarste plak struktureel ryks- en provinsjale finansiering en
twads is der ek noch in ynsidentele jildstream. Op basis derfan is de Fryske Akademy sets
ferantwurdlik foar in solide finansjele posysje. Mocht der at oanlieding weze om de finansjele
posysje fan de Fryske Akademy ekstra te stypjen, is beslutfoarming deroer allinnich mooglik
op basis fan (wiidweidige) ynhaldlike mearjierrenplannen en in deeglike finansjele begrutting.

Mei rju achtinge,

Depute3rr- Steaten fan Fryslan,

drs. A.A. Br.. -oac-sitte-r'

• .•R.E. B.. s -rsma, MBA MOM, sekretaris
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