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Jo merkteken : skriftlike fragen oer it fuortgean fan de Underwiisynspeksje .it Ljouwert
Taheakke(n)

Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer fuortgean Underwiisynspeksje

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder oangeande it
fuortgean fan de Underwiisynspeksje it Ljouwert, ynkommen op 18 juny 2015 en
ynboekt ûnder nûmer 01227717, beântwurdzje wy as folget.

fraach 1
Wiene DS yn It foar op’e hichte fan It fuortgean fan de ûndeîwllsynspeksje, foardat It yn ‘e
krante kaam?

antwurd
Ja, sûnt 2013. len en oar is beskreaun yn it Masterplan Rijkshuisvesting 2013.

fraach 2
Is de ûndetwllsynspeksje ek ûnderdiel fan ôfspraken mei it Ryk oangeande it behâld fan
wurkgelegenheid yn ûs regio?

antwurd fraach 2
Ja. Fan 2013 ôf binne de gemeente Ljouwert en wy yn nau oparbeidzjen permanint dwaande
om troch oerlis mei en fia lobby nei it Ryk te berikken dat it baneferlies sa lyts mooglik is. De
gemeente Ljouwert fiert dat oerlis.
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fraach 3
Wat is der konkreet dien troch provinsje, gemeente, SNN, om de festiging fan de ûnder
wllsynspeksje foar Fryslân te behâlden?

antwurd fraach 3
Ut oerlis dat fierd is mei de Underwiisynspeksje waard didlik, dat, no’t op de fôstiging yn
Ljouwert it personiel hieltiid mear mobyl (en this) wurket, mar ek mei it each op de omfang
fan de tsjinst, it Ryk it logysker fynt dat der foar it noarden len fêstiging yn Swol komme moat.
De gemeente Ljouwert hat kontakt mei it ministearje fan 00W hân oer it ferdwinen fan de
U nderwi isynspeksje.
Wat SNN oanbelanget, de lobby en beynfloeding Ryktsjinsten wurdt dien troch de oerheden
yn ôfstimming mei en ûnder koördinaasje fan SNN.
Op fersyk fan de Underwiisynspeksje hat der fan ‘t jier in pear kear oerlis west om yn it
Provinsjehûs yn de foarm fan in dielstoelplak wurkrûmte beskikber te stellen.

fraach 4
Wat betsjut It fuortgean foar de aktuele gearwurking tusken Provinsje en Underwüsynspeksje
op It mêd fan it Frysk yn It ûnderwiis, spesifyk de ûntwikkeling fan de eintoets Frysk en It
learlingfolchsysteem?

antwurd fraach 4
De provinsje hat geregeld oerlis mei de Underwiisynspeksje. Troch it fertrek ût Ljouwert sil
dêr gjin feroaring yn komme.

fraach 5
Is al di’dlik oft dizze ûntwikkeling gefolgen krijt foar de kennis en kunde yn de organisaasje
fan de Unde,wlisynspeksje op it mêd fan it Frysk? Sa ja, hokker?

antwurd fraach 5
De ynspekteur-generaal fan it ûnderwiis hat it Frysk yn portefûlje en dat bliuwt sa. De
ynspekteur dy’t it Frysk spesifyk yn portefûlje hat hâldt dy taak ek. De ûntwikkelingen krije
gjin gefolgen op it mêd fan it Frysk. De ynspekteur hat witte litten oerlizzen graach yn it
provinsjehûs fiere te wollen.

fraach 6
Hoe tinke de belutsen oerheden It baneferlies fan 20 Fte op te fangen dan wol te kompin
searjen?

antwurd fraach 6
De gemeente Ljouwert, SNN en de provinsje Fryslân wurkje yntinsyf gear op it dossier
Rykstsjinsten. Underdiel dêrfan is de Underwiisynspeksje. Ynset is rjochte op it behâld fan
wurkgelegenheid. De gemeente Ljouwert en wy trune der by it Ryk permanint op oan dat der
noch 80-1 00 kompensatiebanen realisearre wurde moatte yn it ramt fan de realisaasje fan it
Masterplan Rijkshuisvesting 2013.
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fraach 7
Hoe tinke de belutsen oerheden de ûntstiene ekstra Ieechstân fan It Achmeagebou te
kompinsearjen yn It ramt fan It aktuele belied oangeande Ieechstân fan kantoaren yn 1
Ljouwert?

antwurd fraach 7
De Achmeatoer is eigendom fan in belizzer; de oerheden hawwe gun foech noch sizzenskip
datoangeande. De gemeente Ljouwert is geregeld yn oerlis met Achmea oer it brûken fan de
toer en it neigean fan oare ûntjouwingsmooglikheden yn it ramt fan harren Leechstânsbelied.

Wy geane derfan tit dat wy jo hjirmei foldwaande ynformearre hawwe.

Mei nu achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

foarsitter

A.J. siktanis
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