
 
 
 
SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 
 
Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

De Vries 
 
Frysk by 112 en de grutte brân yn Boazum 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Begjin 2012 hawwe ferskate partijen fragen yn PS steld oer it 
Frysk by de Noardlike Meldkeamer. Ek Fryske gemeenten 
hawwe harren oppenearre. 
 
De sintralisten fan 112 fersteane de twadde Rykstaal net wylst 
se harren wurkgebiet (ek) yn Fryslân hawwe. 
 
De problemen binne fuortkommen út de opskaling fan de 
meldkeamer. Boargemaster Ferd Crone is as foarsitter fan de 
nije feiligheidsregio ferantwurdlik foar in korrekte útfiering fan 
wetten en ôfspraken oangeande it Frysk yn de nije tsjinst. 
 
It Konsultatyf Orgaan fan de Minister fan Ynlânske Saken hat 
steld dat de hjoeddeistige praktyk by dizze meldkeamer yn striid 
is mei de ferplichtings fan de Algemiene Wet Bestjoersrjocht 
(haadregel: de Frysktalige boarger moat yn it Frysk 
kommunisearje kinne mei syn oerheidstsjinsten). 
 

Fraach / fragen 
 
 

 
1. Yn de LC fan 13 oktober 2012 kinne wy lêze dat de 
meldkeamer grutte muoite hie om in  boarger dy’t help socht by 
de grutte asbestbrân yn Boazum adekwaat te helpen fanwege it 
feit dat dy boarger Frysk prate. 
 
2. Binne DS noch hieltyd mei ús fan miening dat de Frysktalige 
helpsykjende yn sa’n emosjonele en driuwende sitewaasje 
sûnder problemen streekrjocht syn of har ferhaal yn it Frysk 
dwaan moatte kin by de Meldkeamer ? 
 
3. Binne DS it mei ús iens dat boppesteande kasus bewiist dat 
de omgong mei de talen troch de Meldkeamer yn sokke gefallen 
mei bepalend wêze kin foar libben en dea? 
 
4. Hoe fier stiet it no mei it ynstellen fan twatalige belsintra fan de 
oerheid, lykas begjin dit jier oankundige (LC 29 maart 2012) ? 
 
5. Wat hawwe korpsbehearder Crone en jim Kolleezje no 
ûnderwilens konkreet dien; wat binne de ôfspraken; wa moat dy 
útfiere en wannear kinne wy de resultaten sjen? 
 
6. Wurde der ek ekskuzes oanbean oan de boargers dy’t net 
goed holpen binne? 
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