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klomp 
De sympatyk warbere CDA-parlemintariër Rendert Hylke Algra
fan Jobbegea besiket fia syn persoanlike webstek freon en fijân op
de hichte te hâlden fan syn wederwarichheden.  De gong fan
saken yn de Keamer, kommentaar op tafallich foarby kommende
kwestjes of ynformaasje oer syn libbensrin, it is werom te finen op
syn websiden. Algra is net de iennige parlemintariër dy’t him op it
ynternet presintearret, mar wol unyk as it om syn taalgebrûk giet.
Hy skriuwt net allinne yn it Nederlânsk, mar, hiel meinimmend,
ek yn in soarte fan Frysk en Ingelsk. Sûnder him blykber ek mar
in tel te bekroadzjen om grammatika of taaleigen, Rendert
skriuwt it even op. Ik wit net oft Algra’s Ingelsk represintatyf foar
de Havo is, ik bin der bang foar, mar ik wit wol dat it tige de
fraach is oft de MP’s Ainsworth, Amess of Allen in soad oan
Algra’s Ingelsktalige notysjes hawwe. It soe my alhiel gjin nij
dwaan as de kollega’s yn Londen har geregeldwei ôffreegje wat
Rendert no wer by de ein hat. In hichtepunt wie syn skriuwen ein

jannewaris fan dit jier: ‘My wooden shoe brakes’. Wat der krekt
mis wie mei de remmen fan Renderts klomp bliuwt ûndúdlik,
mar dat der wat mis wie hie alles te krijen mei de skoallieding fan
it Cals-College yn IJsselstein dy’t in learling ferbea om in
Nederlânske flagge op syn skoaltas te hawwen. Tè provosearjend,
neffens de skoalle. ‘No der sil fêst wer folle mear oan de hân wêze’
sa lit Algra witte of, yn Algra’s Ingelsk, ‘Well probably there is
more on this issue’. Dat tink ik ek. Net ‘probably’ mar
‘absolutely’. En om dat yn de gaten te hawwen hoecht men wier
gjin plysjeman foar te wêzen. 

petsje 
Algra is sawol âld-plysjeman as âld-foarsitter fan de Boalserter
rugbyklub. Hy hâldt him yn de Keamer dan sawol mei de plysje
as mei it benzinedossier dwaande. Dat lêste wist ik net, mar it soe
dus wêze kinne dat der in rjochtstreeks ferbân is tusken de
hieltiten hegere benzineprizen en ús man yn Jobbegea. As

De skuorde klomp
fan de oerheid

piet hemminga 

Dat polityk en oerheid eartiids better prestearden en mear oansjen hienen as

tsjintwurdich, is in konstatearring dy’ t net te ûnderbouwen is. Wol is dúdlik dat de

iene misse set tsjintwurdich noch net west hat of de oare hellet it nijs al wer. It

begjint der suver op te lykjen dat polityk en oerheid wat langer wat mear besykje

om de wedstriid om it bestean op skuorde klompen te winnen. Fan gefolgen dat der

in soad stroffele wurdt. Dat hat ek te krijen mei it feit dat de oerheid earder hiel

wat lytser wie en iepenens en media tagelyk ek aardich wat minder foarstelden.

Mar dat alles is de ôfrûne desennia moai feroare. Boppedat is de relaasje tusken

oerheid en media ek net deselde bleaun. Earder hienen de media foaral de oerheid

nedich, no hat de oerheid de media hurd nedich. Weblogs fan politisi en

bestjoerders op it ynternet yllustrearje de westerske glasnost, krekt likegoed as

mannich krantestik en radio- en televyzjeprogram.  En dan ha’k it noch net iens

oer omfang en groei fan it leger fan kommunikaasje-adviseurs. 
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5 oktober: provinsjale steaten en deputearre steaten op wei nei de earste keamer yn den haach. foto: het hoge noorden.
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wurdfierder op plysjemêd ha’k him fierders neat sizzen heard oer
it dwaan fan de Fryske plysje, en yn it bysûnder net oer korpssjef
Foeke Wagenaar, dy’t mids july in blau petsje oan syn jonges en
famkes útdielde om sa te fieren dat plysje Fryslân it echt hiel goed
docht. Alteast neffens it wykblêd Elsevier. Dat dyselde jonges en
famkes blykber net bliid mei de ûnnoazele petsjes wienen, sil grif
te krijen hawwe mei de neffens eigen witten te beskieden
prestaasjes. It distrikt Smellingerlân stie dan wol op in dield earste
plak as it om de prestaasjes fan de plysje yn minder steedlike
gebieten gie, mar yn de oare sân skiften fan de Elsevier-enkête falt
it Frysk prestearjen dochs wat ôf. Ik wit trouwens net oft Elsevier
wol in petsje mei syn listjemania fertsjinne hat, en ik wit likemin
oft de plysje wol in petsje fertsjinne. As jo de listjes oangeande
feiligens en plysjeprestaasjes njonkenelkoar sette, docht bliken dat
ien en oar, útsein yn Borne, hiel wat minder mei-elkoar te krijen
liket te hawwen as dat jo tinke en wolle soene. Ik freegje my ôf
hoe’t de Fryske plysje der werklik foar stiet. Men heart wolris wat
fan in parlemintêre enkête en lêst bygelyks it sizzen fan Opper-
Prokureur-Generaal Harm Brouwer dy’t, koartlyn en nei’t de
blauwe petsjes al by Omrin bedarre wienen, witte liet dat it giet
om ‘fundamentele problemen die een doeltreffend optreden van
de politie in de weg staan’. Gjin Nikes, mar skuorde klompen.
Sa’n flodderich petsje liket dat allinne mar te yllustrearjen. 

oplossingspersintaazje 
Dyselde Harm Brouwer, earder yn Ljouwert, wol de plysje op ’e
nij reorganisearje, sa dat de no noch besteande 26 korpsen
opgeane yn ien nasjonale plysje. Hy is it folslein iens mei de
kommisje-Leemhuis dy’t de ûnderwilens al wer tsien jier âlde
plysje-organisaasje hifke hat. Leemhuis wol de plysje as in concern
organisearje. It concernbestjoer moat yn dy opset mei de
oanbelangjende ministers ôfspraken meitsje oer de te leverjen
prestaasjes. Dat sjit op, mar leafst 180.000 boetes ekstra yn 2006.
En dat wylst it Centraal Planbureau twa jier ferlyn noch wiisde
op de te ferwachtsjen legere kwaliteit fan it plysjewurk as it
direkte gefolch fan de prestaasjekontrakten. De ferplichting om
bygelyks alle jierren wer in fêststeld tal bekeurings op te meitsjen
moat dochs de korpsen likegoed as de boarger frustrearje. It
makket de plysjeman ta in petiterige belestingkommys, wylst de
boarger wol in hiel wat bettere prioriteit wit oan te wizen. Sa’n
organisaasje hat it dreech om goodwill te fertsjinjen,  dy’ t foar har
oare taken sa breanedich is. Prestaasjekontrakten bringe de hurde
werklikheid suver al te moai werom ta de sifers fan de moderne
bedriuwskunde. Feitlik hawwe de noarmen en oanpak fan dyselde
bedriuwskunde ûnderwilens it adekwaat funksjonearjen fan
mannich oerheidstsjinst, it iepenbier ministearje ynbegrepen,
effisjint de nekke omdraaid. En no is it al safier dat it om de
fûneminten fan de rjochtssteat giet. Wa hie dat tinke kinnen? De
kommisje-Leemhuis konstatearret dat de plysje kwa effektiviteit,
efficiency, kwaliteit, fleksibiliteit, slachkrêft en ynnovaasje sûnt
1993 flink ferbettere is. Dat hoecht dus net oars. Mar de
oanbefellings fan dyselde kommisje meitsje dêrnei dúdlik dat de
plysje de kommende jierren ferbettere wurde moat as it giet om
effektiviteit, efficiency, kwaliteit, fleksibiliteit en ynnovaasjekrêft!

De konklúzje kin allinne mar wêze dat it mei de plysje noch folle
slimmer en dreger is as men fan tinken hawwe kin. ‘Lokaal
verankerd, nationaal versterkt’ sa hjit it rapport fan de kommisje-
Leemhuis. Sa’n titel makket moai dúdlik dat de oplossing foar it
ûnfoldwaande prestearjen yn in reorganisaasje oan de boppekant
socht wurdt. Dêr sjit de lokale plysjeman, noch de bestellen
boarger, bin ik bang, in soad mei op. Mar wa wit, mooglik dat it
oplossingspersintaazje foar ynbraken en dieverij yn Fryslân yn de
takomst ea nochris tweintich persint wurde kin. Dat betsjut noch
altiten dat fjouwer fan de fiif ynbraken net oplost wurde. Earme
slachtoffers. 

toanielstikje 
Werom nei it CDA. Trije Fryske steateleden fan dy partij, neffens
eigen sizzen wurdfierders keunst, kultuer, taal en media, klommen
okkerdeis yn de pinne om har beklach oer de dregens fan it
steatelidmaatskip te dwaan. De fleur dêr’t Rendert Algra yn it
algemien de wrâld mei besjocht, is yn it stik yn de LC fan 18
augustus 2005 fier te sykjen. In pleksiglêzen oerkaping foar de
Twibaksmerk is ek net echt grappich. Mar dat is it slimste net.
Slimmer is dat fan it eigen steatewurk sein wurdt: ‘De polityk
fiert eltse kear wer op ’e nij in toanielstikje op - mei in ferhipt lyts
bytsje publyk op de tribune.’ Sok sizzen liket my, lykas de petsje-
aksje fan de Fryske plysje, it oansjen fan en it betrouwen yn it
dwaan en litten fan polityk en oerheid net te stypjen. Boppedat
liket it devaluearjen fan it politike bedriuw ta in toanielstikje gjin
sterke motivaasje foar lju dy’t dochs sels foar in funksje yn dat
bedriuw keazen hawwe. Ik moat sizze dat it stik my mei weemoed
werom tinken die oan eardere ARP-ers lykas Durk Okma, Sybren
van Tuinen, Piter Wybenga of KVP-er Tsjêbbe de Jong. Ik leau
net dat dy yn har tiid as steatelid al wurdfierder wienen, mar as
hja it wurd hienen waard der prinsipieel en trochtocht oer de
provinsjale ferantwurdlikens op it mêd fan de Fryske taal en
kultuer debattearre. Ik soe wolris witte wolle hoefier’t it histoarysk
besef fan de hjoeddeiske CDA-steatefraksje feitlik giet. En lit ik it
fierders mar net hawwe oer it tinken fan it trijemanskip dat it yn
Ingelân safolle better is as yn Fryslân. In soad saken kinne grif
mei-elkoar ferlike wurde, mar folle wichtiger is oft ien en oar mei-
elkoar ferlykber is. 

besunigjen 
It krantestik fan de trije steateleden hat alles te krijen mei
provinsjale útstellen om flink op de sektor kultuer te besunigjen.
Yn earste opslach hawwe Provinsjale Steaten dy plannen oan de
yntsjinners weromstjoerd, fan gefolgen dat de belanghawwenden
even de gedachte krigen dat de provinsjale Katrina wol oan har
foarby gean soe. Dat wie lykwols ferkeard tocht. Goed fjirtjin
dagen nei it steatedebat hienen se al in provinsjaal skriuwen yn de
bus mei it fersyk om de nedige ynljochtings te jaan. En tagelyk
waard dúdlik makke dat it net om in toanielstikje gie, want
itselde brief liet witte dat Provinsjale Steaten ‘nei oanlieding fan
de algemiene skôgings net besletten [hawwe] om de
weroerwagings fan programma 8 ûngedien te meitsjen of te
ûntsjen.’ Op sa’ n sin is grif in soad flyt dien. Men moat der
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Nederlânsk foar kenne om te begripen wat it provinsjaal bewâld
bedoelt, mar foar de adressearden is dat yn it algemien grif gjin
inkeld punt. Yn itselde brief wurdt frege om oan te jaan wat de
mooglike gefolgen fan de besunigings wêze sille. Feitlik giet it
noch fierder, want der wurdt frege om ‘de aard en it berik fan de
gefolgen’ oan te jaan, as it giet om ‘de foarnommen produkten’,
‘de eigen organisaasje, wû. it personiel, de ‘taheakke ynstelling(s)
en organisaasje(s)’ en, wêrom ek net, ‘de Fryske maatskippij’.
Deputearren freegje dat alles om’t Provinsjale Steaten ‘nei harren
miening net genôch ynformaasje hawwe oer de mooglike
gefolgen’. 

kwaliteit
Dat Provinsjale Steaten net genôch ynsjoch hawwe, is in moai
ekskús, mar feitlik hawwe deputearren sels gjin idee fan de
mooglike gefolgen fan de útstelde besunigings. Oars hienen
deputearren de oanbelangjende subsidiearre organisaasjes en har
personiel grif net belêste mei har fragen. Hienen deputearren wol
sicht op de gefolgen fan de útstelde besunigings hân, dan hienen
se yn it steatedebat fan 27 juny 2005 grif fuortendaliks wat oan
de ûntbrekkende kennis fan Provinsjale Steaten dien. De keazen
proseduere lit sjen dat de Steaten it ynfoljen fan de details better
net oan de deputearren oerlitte kinne, lykas de dualisearring wol,
en is ek fierders om mear as ien reden nuodlik. Wat hat de
Provinsje winliken dien mei earder yntsjinne beliedsplannen en
jier-, produkt- en finansjele ferslaggen fan de oanbelangjende
organisaasjes? Is der net regelmjittich allerhanne amtlik en
bestjoerlik kontakt en oerlis oer en wer? Binne der net subsydzje-
oerienkomsten makke? Is dat alles om ‘e nocht? Al dat skriuwen
en praten bart dochs om it provinsjaal belied te ynformearjen, te
fundearjen en sa nedich oan te passen? My liket dat it adekwaat
ûnderbouwen fan in besunigingsútstel, krekt likegoed as in útstel
ta nij belied, dochs yn it foarste en lêste plak it wurk fan de
provinsjale tsjinst is. Yn de ôfrûne trije jier binne de kosten fan dy
hurdgroeiende tsjinst dochs net om ’e nocht mei mar leafst 35 %
tanommen? De oanbelangjende subsidiearre organisaasjes moatte,
hokfoar argewaasje it CDA dêr ek fan hat, nei it útkommen fan
de provinsjale foarnimmens, en yn it belang fan in goede
beslútfoarming, alle gelegenheid hawwe om provinsjale
misfettings en flaters helder te meitsjen en, sa nedich, de brûkte
provinsjale arguminten oan gruzeleminten te sjitten. In goede
beliedstarieding hat boppedat op syn tiid ferlet fan objektivearring
en distânsje. In justjes breder perspektyf is nedich as wat
slachtoffers no ienris opbringe kinne. Ik lies dat de Provinsje yn
de earste trije moannen fan dit jier 3,7 miljoen euro oan eksterne
adviseurs betelle hat. Hienen dy dan ek net even nei de
besunigingsplannen yn de kultuersektor fan mei-elkoar twa
miljoen euro jiers sjen kinnen? 

boargemaster 
Provinsjale Steaten hawwe, lykas elk kolleezje, sterkere en
swakkere bruorren en susters yn har midden. Paradoksaal genôch
lykje de swaksten it yn tal fan de sterksten te winnen. Dat hat grif
ek nea oars west. Mar der is wat oars wol feroare. Yn de tiid fan

de inkelde ARP-er of KVP-er dy’t ik hjirfoar neamde, wie it noch
sa dat it Fryske boargemasterskorps in tal fan de steateleden
levere. Falkena, Hannema, Harmsma, Van der Meulen en Van
Tuinen wienen net de iennige boargemasters dy’t in part fan har
tiid yn tsjinst fan de Provinsje stelden. Hja hearden boppedat ta
de bettere steateleden. De situaasje is no krekt oarsom. In
boargemaster wurdt gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar  de
allerbêste steateleden wurde ta boargemaster beneamd. De nije
gong fan saken hat ûnder mear te krijen mei de feroare
beneamingsproseduere. Dy proseduere leit feitlik de kar by de
gemeenteried en dy liket yn it algemien it measte op te hawwen
mei lju dy’t op mear as ien punt en suver al te skoan by de ried
sels lykje oan te sluten. Referinsjepunten dy’t wat fierder ôflizze,
lykje tagelyk krekt wat tefolle ûnderbeljochte te bliuwen. Mooglik
tenei dochs wat swierder gewicht jaan oan gesach, liederskip en
ynhâldlike saakkundigens? Moatte Max Webers  ‘Leidenschaft,
Verantwortungsgefühl’ en  ‘Augenmaß’  nochris neamd wurde? Ik
freegje my ôf oft it net ferstannich wêze soe om de easken justjes
heger te lizzen as yn it gefal fan Provinsjale Steaten of
gemeenteried. Wat de hjoeddeiske gong fan saken krekt foar de
kwaliteit fan it feroarjend lokale bestjoer betsjut, is trouwens slim
te sizzen.  Foaral as men it resinte ôfskiedsynterview mei de
langsittende boargemaster fan Eaststellingwerf lêzen hat. Dat
ûnderstreke nochris de needsaak fan betûft gemeentlik liederskip. 

cda
Ik gean nochris even werom nei it CDA fan keamerlid Algra. Dy
partij hat, sa is it lêste nijs, har hússtyl fernijd. Dat is bard om ‘de
kwaliteit rondom de communicatie binnen de partij’ foarút te
helpen. Net de kwaliteit fan de kommunikaasje is blykber it doel,
mar de kwaliteit om de kommunikaasje hinne. Kin in stik as dat
fan de trije CDA-wurdfierders yn de LC yn de takomst net langer
skreaun wurde? En wat soe soks foar Rendert Algra’s fleurige
uterings betsjutte? Dochs net dat dy tenei de souwe fan de
kommunikaasje-adviseurs fan de dr. Kuyperstrjitte 5 yn De
Haach passeare moatte? Dat kin fansels samar want ik ha nei it
debâkle fan de offisjele foarljochtingskampanje om dochs foaral
foar de Europeeske grûnwet te stimmen, net heard dat
bestjoerders en politisi ûnderwilens ta it ynsjoch kommen binne
dat har gesach, oansjen en kredyt net automatysk holpen binne
mei de ynset fan de safolste erfgenaam fan Ben Korsten. Och,
better wat as neat, sei de man, en hy kocht in pear skuorde
klompen.


