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BESTJOERE EN FOARUTSJEN 

Een inventarisatie van het Friese taal- en cultuurbeleid 
van gemeenten in Fryslän . 

Berie-rapport 17 
In learûndersyk fan twaddejiers studinten fan de Thorbecke Academie (Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden) 

Mear ynformaasje oer de advizen fan it Berie foar it Frysk is te finen yn de twa-jierlikse 
ferslaggen. Yn it kader fan de wurksumheden fan it Berie foar it Frysk komme foarstudz
jes en eftergrûnstudzjes ta stän, dy't publisearre wurde yn de rige Berie-rapporten. 
Yn dy rige binne oant no ta de folgjende rapporten ferskynd: 

1. Lykberjochtiging en it Frysk 
Momintopname fan in ûnfolsleine rjochtssteat. Mei dêryn opnommen: In oersjoch fan 
wetjouwing, jurisprudinsje en literatuer oer it Frysk. (1987) . 

2. De kleine talen van Europa 
Verslag van een symposium gehouden op 18 november 1988. (1989) . 

3. J. Ytsma, Migraasje en taalferhäldingen 
Undersyk nei de effekten fan migraasje op taalferhäldingen yn de gemeente 
Wûnseradiel. (1989). 

4. Autochtone Taalminderheden 
Juridische en bestuurlijke verkenning. Verslag van een studiedag op 17 november 
1989. (1990). 

5. G.H. Wassink, Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten. Een politicologisch 
onderzoek naar de randvoorwaarden voor het overheidsbeleid inzake het Fries in het 
voortgezet onderwijs. (1991). 

6. Fries of Frysk? Een vooronderzoek naar het gebruik van Fries in het schriftelijk 
bestuurlijk verkeer. (1993). 

7. H. Hoog, Om reden fan sûnens. Een onderzoek naar het gebruik van het Fries en 
naar de houding ten opzichte van de Friese taal in ziekenhuizen in Friesland . (1993) . 

8. H.C. Faber, Sizzen en Dwaan. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op 
het taalbeleid bij acht gemeenten in Fryslän. (1995). 

9. ReporUFerslach Forum - Conference/Forum - Konferinsje. Economic Develop
ment in rural areas in interaction wich Minority Languages/Ekonomyske ûntjouwing 
yn plattelänsgebieten yn relaasje ta minderheidstalen, International conference 11-
14 October 1995/Ynternasjonale konferinsje 11-14 oktober 1995. (1995) 

10. R.H. Veenbaas, De Utnoeging. Foarûndersyk nei jongereinwurk en taalbelied. 
(1996) 
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11 . Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 1992-1996. 
(1997) 

12. Kearnwurkgroep Frysk, It Frysk de mjitte nommen. Bydrage ta de fierdere ymple
mintaasje fan it twatalich ûnderwiis yn it Frysk troch de nije Bestjoersöfspraak Fryske 
taal en kultuer. (1997). 

13. H. Walsweer, Fries in authentieke akten. Vooronderzoek ten behoeve van de 
Werkgroep authentieke akten. (1998). 

14 Meiïnoar thus yn Fryslän/Je thuisvoelen in Fryslän. Ferslach fan in studzjemid
dei oer nij-ynkommers en de twataligens fan de provinsje Fryslän op 19 maart 1999. 
(1999) . 

15 A.P. van Langevelde, Bilingualism and Regional Economie Development. 
A Dooyeweerdian Case Study of Fryslän. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 
(1999) . 

16. Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 1997 en 
1998. (1999). 
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Foaropwurd 

Dit Berie-rapport is de delslach fan in learûndersyk fan twaddejiers studinten fan de 
Thorbecke Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) . It ûndersyk is yn de perio
ade maart - july 2000 (ien dei wyks) utfierd troch de studinten Willemijn Arends, Miguel 
Egberts, Detmer Mentjox, Sanne Miedema en Dimitri Schakelaar. Sy hawwe op de plenê
re Berie-gearkomste fan 26 maaie ferslach utbrocht en it rapport opsteld. De begelieding 
wie yn hannen fan mefr. drs. W. van der Galiën-Roodhardt, wylst it stêfburo fan it Berie it 
nedige foarwurk dien hat en ek de fuortgong fan it ûndersyk begelaat hat. De einredaks
je fan dit rapport wie yn hannen fan it Berie foar it Frysk. 

It Serie foar it Frysk hat kontakt socht mei de Thorbecke Academie neidat oan Deputearre 
Steaten advys utbrocht wie oer de winsklikens fan mear öfstimming oer it belied tusken 
gemeenten ûnderling en tusken provinsje en gemeenten. 
De resultaten fan it ûndersyk kinne brûkt wurde troch de gemeenten en troch it Stipepunt 
fan de Afûk yn ferbän mei de stimulearjende taak foar de gemeenten yn Fryslän. De 
gemeenten foarmje in wichtige oerheid foar it ûntwikkeljen en it utfieren fan belied op it 
mêd fan Fryske taal en kultuer. It giet dêrby om wetlike taken en regels, mar ek om eigen 
beliedsinisjatyf dat strykt mei de taalsituaasje en mei de ambysjes fan de gemeente. Yn 
oparbeidzjen mei de provinsje Fryslän en mei de ryksoerheid kinne de gemeenten troch 
ynteraktyf belied in goede stimuläns betsjutte foar de fierdere ûntjouwing fan it Fryske 
taal- en kultuerbelied. 

Foar ûntwikkeling en konkretisearring fan it gemeentlik belied kin sjoen wurde nei de 
struktuer fan it Europeesk Hänfest foar Regionale Talen of Talen fan Minderheden. Yn dat 
Hänfest binne de beliedsmooglikheden foar it befoarderjen fan regionale talen byelkoar 
setten op it gebiet fan it ûnderwiis, justysje, iepen bier bestjoer, media, kulturele aktivitei
ten, it sosjale en ekonomyske libben en de kontakten oer de grins. Troch it kiezen ut in 
menu-systeem, Iykas werjûn yn it Europeesk Hänfest, kinne lidsteaten it eigen belied bet
ter meielkoar fergelykje en boppedat better tawurkje op mienskiplike, Europeeske, stan
derts oangeande it belied foar de regionale of minderheidstalen. 
Utgongspunt foar in fertaalslach fan it menu-systeem fan it Europeeske nivo nei de 
gemeentlike oerheden yn Fryslän is, dat it ek in gaadlik model is foar it lokale nivo en 
goed passe kin foar de gemeentlike beliedspraktyk op it mêd fan taal en kultuer. It belied 
foar de Fryske taal en kultuer is yn de ûnderskate gemeenten net gelyk. It leit dêrom yn 
de reden en kies foar in foarm mei in menu-systeem dêr't de gemeenten neffens eigen 
taal- en kultuerbelied en beliedsfoarnimmens in tal ûnderdielen, mei in neier fêst te stel
len minimum, ut kieze kinne. Yn sa'n menu-systeem kin ek, dêr't dat oan 'e oarder is, 
belied foar de lokale talen opnommen wurde. 
Foardat sa'n menu-systeem presintearre wurde kin, is it needsaaklik om in ynvintari
saasje te hawwen fan de besteande praktyk. Dy ynvintarisaasje is der no yn de foarm fan 
dit rapport. 

Underwilens is troch de VFG de kommisje Kultuer ynsteld, dy't him ûnder oaren dwaan
de hälde sil mei it ûnderwerp fan dizze ynvintarisaasje. Dy kommisje Kultuer fan de VFG 
sil dermei oan de slach moatte om de dynamyk fan it Europeesk Hänfest in slinger te jaan 
yn it gemeentlik taal- en kultuerbelied yn Fryslän. 

Ta beslut us hertlike tank oan alle gemeenten yn Fryslän dy't sa reewillich wienen om de 
skriftlike enkête aardich folslein en moai op 'e tiid ynfold werom te stjoeren. 

Prof.dr. Durk Gorter, foarsitter 
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Samenvatti n9 

De provincie Fryslän heeft een geheel eigen taal en cultuur. De provincie voert een taal
beleid en wil dat beleid verder ontwikkelen in samenspraak met de rijksoverheid en met 
de gemeenten in Fryslän . De gemeenten in Fryslän hebben geen gemeenschappelijke 
afspraken of standaardbeleid op het gebied van de Friese taal en cultuur. Het Berie foar 
it Frysk heeft daarom naar aanleiding van het Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen van de Raad van Europa een advies uitgebracht aan gedeputeerde 
staten over het opstellen van een menusysteem, waaruit de gemeenten een keuze kun
nen samenstellen die past bij de taalsituatie van de eigen gemeente. 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per 
gemeente in de provincie Fryslän er uit op het gebied van onderwijs, bestuur, cultuur, 
media, sociaal-cultureel werk en gezondheidszorg? 

De inventarisatie is gemaakt aan de hand van een schriftelijke enquête onder 27 van de 
31 gemeenten yn Fryslän; de Waddeneilanden zijn niet bevraagd. 

Uit de enquête bleek, dat weinig gemeenten een beleid hebben ter bevordering van de 
Friese taal en cultuur. Er zijn vijf gemeenten die zich vrij actief bezighouden met het 
Friese taal- en cultuurbeleid. Er zijn tien gemeenten die zeer weinig beleid hebben op het 
gebied van de Friese taal en cultuur en/of de streektalen. 

Op het gebied van onderwijs heeft ongeveer driekwart van de gemeenten vrijwel geen 
beleid ter bevordering van het Fries. Alleen het primair onderwijs kan rekenen op beleid 
van gemeenten, voornamelijk in de vorm van uitvoering van wettelijke regels en voor
schriften. 

Tachtig procent van de gemeenten heeft geen regels, gebaseerd op de Algemene Wet 
Bestuursrecht, voor het gebruik van Fries in schriftelijke stukken. De meeste gemeenten 
kiezen voor een mix tussen Fries en Nederlands. De meeste gemeenten zijn wel actief 
om het gebruik van Fries onder medewerkers te bevorderen. 

De gemeenten hebben geen eenduidig beleid ten opzichte van culturele instellingen. Er 
zijn slechts acht gemeenten die meer dan zeven instellingen stimuleren om de Friese taal 
en cultuur te betrekken in de activiteiten. 

De gemeenten besteden zowel op het gebied van media als van sociaal-cultureel werk 
weinig aandacht aan het bevorderen van de Friese taal en cultuur. 

Gemeenten stimuleren niet of nauwelijks het gebruik van Fries door de instellingen van 
de gezondheidszorg, zodat het Fries door de burger in contact met instellingen in de 
gezondheidszorg vanzelfsprekend is. 

De algemene conclusie uit deze inventarisatie is, dat de gemeenten in Fryslän nog wei
nig expliciet en samenhangend beleid voeren op het gebied van de Friese taal- en cul
tuur. Uit de inventarisatie blijkt ook, dat de praktijk een grote diversiteit laat zien van 
beleid op deelgebieden en van activiteiten . Er zal nog het nodige beleid ontwikkeld moe
ten worden voor een afstemming van het Friese taal- en cultuurbeleid van de Friese 
gemeenten onderling. 
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Gearfetting 

De provinsje Fryslàn hat in hiel eigen taal en kultuer. De provinsje fiert in taalbelied en 
wol dat belied fierder ûntwikkelje yn oerlis mei de ryksoerheid en mei de gemeenten yn 
Fryslàn. De gemeenten yn Fryslàn hawwe gjin mienskiplike öfspraken of standertbelied 
op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. It Berie foar it Frysk hat dêrom nei oanlieding fan 
it Hànfest foar Regionale of Minderheidstalen fan de Ried fan Europa in advys utbrocht 
oan deputearre steaten oer it opstellen fan in menusysteem, dêr't de gemeenten yn 
Fryslàn in kar ut meitsje kinne dy't past by de taalsitewaasje fan de eigen gemeente. 
De sintrale fraach fan dit ûndersyk is: Hoe sjocht it hjoeddeiske taal- en kultuerbelied fan 
de gemeenten der ut op it mêd fan it ûnderwiis, bestjoer, kultuer, media, sosjaal-kultureel 
wurk en de sûnenssoarch. 

De ynvintarisaasje is makke oan de hàn fan in skriftlike enkête by 27 fan de 31 gemeen
ten yn Fryslàn; de Waadeilannen binne net be helle yn it ûndersyk. 

Ut de enkête hat bliken dien, dat mar in pear gemeenten belied fiere om de Fryske taal 
en kultuer te befoarderjen. Fiif gemeenten binne aardich aktyf mei in Fryske taal- en kul
tuerbelied, wylst tsien gemeenten mar in hiel Iyts bytsje belied fiere op it mêd fan de 
Fryske taal en kultuer en/of de streektalen. 

Op it mêd fan it ûnderwiis hat likernöch trijefjirde part fan de gemeenten suver gjin belied 
om it Frysk te befoarderjen . Allinnich it primêr ûnderwiis kin rekkenje op be lied fan de 
gemeenten, benammen yn de foarm fan utfiering fan wetlike regels en foarskriften . 

Tachtich prosint fan de gemeenten hat gjin regels foar it brûken fan Frysk yn skriftlike stik
ken , basearre op de Algemene wet bestuursrecht (AWB) . De measte gemeenten kieze 
foar in maskelyn fan Frysk en Nederlànsk. De measte gemeenten binne wol aktyf om it 
brûken fan Frysk troch de meiwurkers te befoarderjen. 

De gemeenten hawwe gjin ienstimmich belied foar de kulturele ynstellings oer. Mar acht 
gemeenten stimulearje mear as sàn ynstellings om de Fryske taal en kultuer te beheljen 
yn de aktiviteiten. 

De gemeenten besteegje op it mêd fan de media en op it mêd fan it sosjaal-kultureel wurk 
mar in bytsje omtinken oan it befoarderjen fan de Fryske taal en kultuer. 

Gemeenten stimulearje amper it brûken fan Frysk troch de ynstellings fan de sûnensso
arch mei it doel dat boargers yn kontakt mei dy ynstellings fan de sûnenssoarch as fan
selssprekkend Frysk brûke kinne. 

De algemiene konkluzje fan de ynvintarisaasje is, dat de gemeenten yn Fryslàn noch mar 
in bytsje eksplisyt en gearhingjend belied fiere op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Ut 
de ynvintarisaasje docht ek bliken, dat de praktyk in grut ferskaat sjen lit oan belied op 
dielgebieten en fan aktiviteiten. Der moat noch it nedige belied ûntwikkele wurde foar it 
op elkoar stimmen fan it taal- en kultuerbelied fan de gemeenten yn Fryslàn. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en reden van het onderzoek 
Op 11 februari 2000 is door het Berie foar it Frysk aan de Gedeputeerde Staten van de 
provincie Fryslän een advies uitgebracht over het opstellen en de mogelijke invulling van 
een keuze-systeem voor het Friese taal- en cultuurbeleid bij de gemeenten in Fryslän. De 
belangrijkste aanbevelingen in dat advies zijn : 

1. De gemeenten in Fryslän moeten onderling en met de provincie tot afspraken komen 
over en afstemming van het taal-. en cultuurbeleid. 

2. De provincie moet in samenwerking met een of meer andere regio's in Europa een 
voorbeeldproject starten om de concrete beleidsverantwoordelijkheid op het gebied 
van de eigen cultuur in kaart te brengen en de dynamiek op regionaal niveau te 
ondersteunen. 

In een eerder advies, over de nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) 
met de Rijksoverheid, heeft het Berie de aanbeveling gedaan om ook met de gemeenten 
te komen tot een nieuwe impuls voor het Friese taal- en cultuurbeleid. 

Het Berie foar it Frysk adviseert om, door samenwerking van de gemeenten in Fryslän, 
de Vereniging van Friese gemeenten (VFG) en de provincie Fryslän, te komen tot afspra
ken over het Fries taal- en cultuurbeleid. Bovendien is afstemming tussen de gemeenten 
onderling gewenst, alsook afstemming tussen gemeenten en provincie. 

Het beleid voor Friese taal en cultuur verschilt per gemeente. Het ligt daarom voor de 
hand dat gekozen wordt voor een vorm met een keuze-systeem waaruit de gemeenten, 
aan de hand van het eigen taal- en cultuurbeleid en beleidsvoornemens, een aantal 
onderdelen, met een nader vast te stellen minimum, kunnen kiezen. In zo'n keuze-sys
teem kan ook, waar dat van toepassing is, beleid voor de lokale talen opgenomen wor
den. 

Het Berie foar it Frysk is van mening, dat voor de vorm van die afstemming en afspraken 
het keuze-systeem zoals dat gebruikt wordt voor het Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen van de Raad van Europa goed als voorbeeld kan dienen. Uitgangspunt 
voor de opzet van zo'n menusysteem voor het Friese taal- en cultuurbeleid van gemeen
ten is de diversiteit aan cultureel leven en culturele uitingen en het belang van de twee
taligheid van Fryslän. 

Op 31 maart 2000 is aan elke gemeente in Fryslän het Berie-advies toegestuurd. Daarin 
staan ook de mogelijkheden die het Europees Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen aan de gemeenten biedt voor het voeren van een Friese-taal- en cul
tuurbeleid. Door de ratificatie van het Handvest is Nederland voor het Fries 48 verplich
tingen aangegaan, die in de komende jaren in actief beleid omgezet moeten worden. 
Lokale en regionale overheden hebben een belangrijke rol bij de vormgeving en de imple
mentatie van dat beleid. Naar voorbeeld van het Handvest en met de gegevens van dit 
inventariserend onderzoek kan er een menusysteem voor Friese taal- en cultuurbeleid 
worden ontwikkeld. 
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1.2 Historische schets 
Sinds het einde van de middeleeuwen (rond 1500) is het Nederlands de officiële schrif
telijke taal in Fryslän voor overheid en openbaar leven. Het Fries heeft in de loop van de 
twintigste eeuw de status gekregen van de tweede rijkstaal in Nederland; het wordt zowel 
mondeling als schriftelijk gebruikt. Op verschillende plaatsen binnen het bedrijfsleven en 
openbaar bestuur kom je nu Fries tegen waar dat een halve eeuw geleden veel minder 
het geval was, bijvoorbeeld in gemeenteraden. 

Pas vanaf 1953 is een Friese-taalbeleid ontwikkeld , dat ook het openbaar bestuur omvat
te . De aanleiding daarvoor was het incident 'Kneppelfreed' (1951). De Friezen wilden 
een officiële erkenning van het Fries. Er werden twee rijkscommissies ingesteld om de 
kwestie te onderzoeken, één voor het onderwijs en één voor het openbaar bestuur en de 
rechtspraak. De regering was van mening dat het gebruik van het Fries in bepaalde situ
aties in het openbaar bestuur wel toegestaan was, indien het gecombineerd werd met 
een vertaling in het Nederlands. Dit resu lteerde o.a. in de Wet houdende enige regel in
gen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer 
(1956). Deze wet voorzag niet in alle mogelijkheden van het gebruik van het Fries in het 
officiële en het rechtsverkeer. In 1995 kwam er een nieuwe wet waardoor de mogelijkhe
den voor het mondelijke en schriftelijke gebruik van het Fries in het officiële verkeer en in 
het rechtsverkeer verru imd werden. 

Na een groeiende ontevredenheid onder de bevolking startte de provincie in 1975 een 
actiever taalbeleid en stelde de werkgroep 'Frysk yn it offisiële ferkear' in . In 1978 kwam 
het 'Tusken-rapport Frysk yn it offisiële ferkear' van de werkgroep uit. Naar aanleiding 
van het rapport hebben verschillende gemeenten een taalbeleid opgesteld. In 1983 ver
scheen het eindrapport van de werkgroep:'Fan Geunst nei Rjocht'. De belangrijkste uit
gangspunten van het rapport zijn gelijkwaardigheid en het recht op gelijke behandeling 
van de Friese en de Nederlandse taal in de provincie Fryslän. Het advies luidde om een 
taalwet te maken waar het taal beleid in vastgelegd wordt. In 1985 hebben Provinciale 
Staten het taalbeleid, zoals geformulerd in dat rapport, aangenomen. In samenwerking 
met de provincie werd er in een aantal gemeenten een project opgezet waarin het 
gebruik van het Fries in officiële stukken van het gemeentebestuur werd gestimuleerd. In 
1989 maakten de rijksoverheid en de provincie verdere afspraken. Vanuit de Europese 
Unie kreeg het bevorderen van minderheidstalen in Europa aandacht, via resoluties van 
het Europees Parlement en de financiering van het European Bureau for Lesser Used 
Languages (EBLUL). Daarnaast heeft de Raad van Europa het Europese Handvest voor 
Regionale of Minderheidstalen opgesteld. Het Europees Handvest is eind jaren '80 tot 
stand gekomen op initiatief van de Permanente Conferentie van Gemeenten en Regio's 
van de Raad van Europa. Het Handvest is in werking getreden in 1998. Aan de hand van 
dit Handvest heeft het Berie foar it Frysk een advies gegeven aan de gedeputeerde sta
ten van de provincie Fryslän over het opstellen van een menusysteem voor het Friese 
taal- en cultuurbeleid van de gemeenten in Fryslän. 

De positie van het Fries in Fryslän is meermalen door de Fryske Akademy onderzocht. 
Uit het rapport Taal yn Fryslän 'e nij besjoen (1995) blijkt dat 74% van de inwoners van 
Fryslän Fries kan spreken, 94% Fries kan verstaan, 65% Fries kan lezen en 17% Fries 
kan schrijven. Voor 55% van de inwoners is het Fries de moedertaal. In de periode 1967-
1994 is de beheersing van het Fries vrijwel gelijk gebleven. Deze stabiliteit geldt ook voor 
het gebruik in vertrouwelijke en meer publieke kringen, het lezen in de krant en de hou
ding tegenover het Fries. De luister- en kijkcijfers van de publieke regionale omroep 
(radio en tv) zijn in Fryslän hoger dan in de andere provincies van Nederland. 
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1.3 Doel- en vraagstelling 
Naar voorbeeld van het Handvest voor Regionale of Minderheidstalen van de Raad van 
Europa en met de gegevens van een inventariserend onderzoek kan er een menusys
teem voor Friese taal- en cultuurbeleid bij de gemeenten in Fryslän worden opgesteld. 

Het inventariserend onderzoek dat in dit rapport gepresenteerd wordt, is bedoeld om een 
overzicht te verkrijgen van de stand van zaken van het Friese taal- en cultuurbeleid van 
de gemeenten in Fryslän. Het is de bedoeling een zo compleet mogelijk beeld hiervan te 
krijgen . Er is daarom gekozen om verscheidene beleidsvelden van een gemeente te 
betrekken in het inventariserend onderzoek. De beleidsvelden die bij het onderzoek zijn 
betrokken, zijn : onderwijs, bestuur, cultuur, media, sociaal-cultureel werk en gezond
heidszorg. 

Doel van dit inventariserend onderzoek is: 

Het verkrijgen van een overzicht van de stand van zaken over het Friese taal- en cul
tuurbeleid in 27 gemeenten in Fryslän (Fries en/of streektaal) . Dat kan zowel wat betreft 
beleidsinspanning (beleidsplannen , rapporten, nota's) , als activiteiten en projecten. 

De vraagstelling luidt: 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van onderwijs, bestuur, cultuur, media, sociaal-cultureel werk en gezond
heidszorg? 

Deelvragen die gesteld worden zijn: 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van onderwijs? 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van bestuur? 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van cultuur? 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van media? 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van sociaal-cultureel werk? 

Hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän eruit op 
het gebied van gezondheidszorg? 

1.4 Opbouw van het verslag 
In het tweede hoofstuk wordt de opzet van het onderzoek weergegeven. Het rapport is 
verder opgebouwd aan de hand van de beleidsvelden die in de deelvragen naar voren 
komen. Elke deelvraag wordt afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk. Het gaat hier 
om de hoofdstukken 3 tot 8. Elk hoofdstuk geeft de resultaten weer van de enquête en 
de daaruit getrokken conclusies per beleidsterrein. In hoofdstuk 9 wordt aandacht 
besteed aan het Stellingwerfs en het Bildts. In hoofdstuk 10 zullen vervolgens de alge
mene conclusies worden geformuleerd. 
Tenslotte volgen een literatuurlijst en drie bijlagen. 

12 



-

2. De opzet van het onderzoek 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek weergegeven. Het doel van het onder
zoek is om een inventarisatie te verkrijgen over het Friese taal- en cultuurbeleid in de ver
schillende gemeenten in Fryslän. Tevens wordt aandacht geschonken aan de verant
woording van het onderzoek. 

2.2 Onderzoeksopzet 
Voor het onderzoek moesten de Friese gemeenten benaderd worden. Bij het begin van 
het onderzoek naar het Friese taal- en cultuurbeleid is er een selectie gemaakt. De bij
zondere positie van de Waddeneilanden maakt, dat zij niet benaderd zijn om aan het 
onderzoek mee te werken. Als gevolg hiervan is de schriftelijke enquête verstuurd aan 27 
gemeenten. 
Van de 27 verstuurde enquêtes zijn er 25 verwerkt in dit onderzoek. Dit is een percenta
ge van 92.5%, wat een zeer hoge respons betekent. Hierdoor is het beeld dat we kun
nen schetsen in dit onderzoek, zo compleet mogelijk. Eén gemeente heeft de enquête 
niet teruggestuurd (Achtkarspelen) en één enquête kwam te laat binnen (Het Bildt) ; de 
gegevens van Het Bidlt zijn derhalve niet verwerkt in de statistiek, maar worden wel 
betrokken in de bespreking van de streektalen in Fryslän in hoofdstuk 9. 

Om een inventarisatie te maken van het taal- en cultuurbeleid hebben wij als onder
zoeksgroep gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Als onderzoeksgroep hebben wij 
een enquête opgesteld aan de hand van het menusysteem van het Europees Handvest 
voor Regionale of Minderheidstalen. In het Europees Handvest zit een indeling van de 
verschillende onderdelen die voor een gemeente van groot belang zijn. Deze onderdelen 
zijn : onderwijs, bestuur, cultuur, media, sociaal-cultureel werk en gezondheidszorg. Het 
gevolg hiervan is dat de enquête vrij uitgebreid is geworden. De vragen konden in de 
meeste gevallen met ja of nee beantwoord worden. Daarnaast waren er vragen met 
meerkeuzemogelijkheden. De enquêtes die naar de gemeenten zijn verstuurd, waren 
gericht aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft met alle onderdelen te 
maken binnen de gemeente. De termijn om de enquête in te laten vullen was twee 
weken . Een dag voor de uiterste inleverdatum hebben wij een belronde gehouden onder 
de gemeenten die de enquête nog niet hadden teruggestuurd. 

De antwoorden van de enquêtes die we terug hebben gekregen, zijn verwerkt met behulp 
van het statistisch programma SPSS. De resultaten die uit de enquête naar voren komen, 
zijn in dit onderzoeksrapport niet allemaal weergegeven. We beperken ons tot het geven 
van de belangrijkste en opvallendste resultaten. Alle resultaten zijn overigens wel opge
nomen in bijlage 2. 

2.3 Verantwoording van het onderzoek 
Er is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het taal- en cultuurbeleid 
van de gemeenten in Fryslän. Dit moest ook in de vraagstelling van de enquête naar 
voren komen. Een enquête met open vragen leent zich hier het beste voor. Het is echter 
niet mogelijk gebleken om deze methode toe te passen. Het onderzoek vergt op deze 
manier veel tijd en daarnaast is het moeilijk om de gegevens te verwerken en vergelij
kingen te maken tussen de resultaten. Er is daarom gekozen om ja / nee-vragen te stel
len. Er is dus geprobeerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, terwijl dit niet 
helemaal blijkt uit de vraagstelling. 
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Bij het antwoord op de vragen is er rekening mee gehouden dat niet elke gemeente over 
elke culturele of zorginstelling beschikt die wordt genoemd in de enquêtevragen. De 
gemeenten hadden de keuzemogelijkheid om het antwoord "niet van toepassing" in te 
vu llen. Hier moet gezegd worden dat sommige gemeenten naar alle waarsch ijnlijkheid de 
antwoordmogelijkheid "nee" en "niet van toepassing" verkeerd opgevat hebben. Het is 
zeer waarschijn lijk dat bij de beantwoording van de vragen deze twee keuzemogelijkhe
den door elkaar zijn gehaald. Dit zal dan ook enigszins gerelativeerd moeten worden . 
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3. Onderwijs 

3.1 Inleiding 
Onderwijs is altijd een belangrijk onderdeel geweest van onze maatschappij . Het was dan 
ook het eerste gebied waarover beleidsafspraken voor het Fries werden gemaakt, name
lijk in 1937. Het verzorgen van goed onderwijs is de verantwoordelijkheid van de rijks
overheid. Het bestuur van het openbare onderwijs is in handen van de gemeenten. Via 
de enquête is er door middel van 15 vragen geprobeerd een overzicht te verkrijgen van 
het Friese taalbeleid in het onderwijs. Het beleidsterrein onderwijs is onder te verdelen in 
vier onderdelen: 
· voorschoolse periode; 
· primair onderwijs; 
· voortgezet onderwijs; 
· volwassenenonderwijs. 

Deze indeling is gemaakt aan de hand van het Europees Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen. Bij het uitwerken van de resultaten zijn de niet codeerbare en ontbre
kende gegevens niet weergegeven. 

3.2 Resultaten voorschoolse periode 
Drie gemeenten hebben Fries / tweetaligheid als punt van aandacht bij het verstrekken 
van vergunningen op basis van het Tijdelijk besluit kwaliteitseisen kinderopvang. Dit zijn 
Leeuwarderadeel , Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Tytsjerksteradiel is de enige 
gemeente die kwaliteitseisen stelt met betrekking tot de Friestaligheid van de begelei
der(s). Drie gemeenten stimuleren het gebruik van Fries in peuterspeelzalen en andere 
voorschoolse voorzieningen. Dit zijn de gemeenten Dongeradeel , Leeuwarden en 
T ytsjerksteradiel . 

3.3 Resultaten primair onderwijs 
Op de vraag wat voor soort beleid de gemeente, c.q. bestuurscommissie onderwijs voert 
met betrekking tot het Fries als vak en als voertaal, antwoorden vier gemeenten dat ze 
geen beleid hebben (Smallingerland, Nijefurd, Wûnseradiel en Leeuwarden). Zeventien 
gemeenten voeren een passief beleid en drie gemeenten een actief beleid (Lemsterland, 
Boarnsterhim en Littenseradiel) ' . 

Van de vier gemeenten die aangaven geen beleid te hebben, besteden drie wel het 
LONDO-geld voor Fries onderwijs (Smallingerland, Nijefurd en Wûnseradiel). De 
gemeente Wûnseradiel heeft ondanks geen beleid wel functie-eisen vastgesteld voor 
leerkrachten met betrekking tot het geven van Fries. Verder besteden deze vier gemeen
ten geen aandacht aan het bevorderen van Fries in het primair onderwijs. 

De gemeente Boarnsterhim heeft aangegeven een actief beleid te voeren, maar van alle 
maatregelen die aangegeven zijn , besteden ze alleen maar het LONDO-geld voor Fries 
onderwijs. De gemeente Lemsterland en Littenseradiel daarentegen hebben verschillen
de maatregelen die hun beleid onderstrepen . 

De gemeenten die aangeven een passief beleid te voeren, reageren verschillend op de 
vragen. Een overzicht van alle gemeenten geeft aan dat negen van de 25 gemeenten het 
gebruik van Fries lesmateriaal stimuleert. Vijftien gemeenten doen dit niet. 

1. Zie bijlage 3, figuur 1 
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Vijf gemeenten stimuleren het tot stand komen van contacten tussen scholen en GCO 
Fryslän / Taalsintrum Frysk. Zeventien gemeenten besteden de LONDO-gelden gericht 
aan het onderwijs in het Fries. Zes gemeenten besteden dit niet gericht. 

Op de vraag of er functie-eisen voor de leerkrachten zijn m.b.t. het geven van Fries, 
geven drie gemeenten aan als functie-eis te hebben een bevoegdheid Fries. Twee 
gemeenten hebben als functie-eis Fries kunnen verstaan en lezen. Vier gemeenten heb
ben als functie-eis Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en schrijven. Dertien gemeen
ten hebben geen specifieke functie-eisen. 

Vijf gemeenten stimuleren in hun beleid het bijscholen van leerkrachten in het Fries. 
Twee gemeenten geven aan, actief beleid te voeren voor het bevorderen van een goede 
aansluiting van het Fries als vak tussen het primair en voortgezet onderwijs, namelijk de 
gemeenten Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel. Twee gemeenten voeren een passief 
beleid, de gemeenten Opsterland en Dongeradeel. Negentien gemeenten voeren geen 
beleid. 

3.4 Resultaten voortgezet onderwijs 
op de vraag of de gemeente beleid heeft met betrekking tot het Fries als vak in het voort
gezet onderwijs antwoordt maar één gemeente met ja, de gemeente Tytsjerksteradiel. 
Twintig andere gemeenten hebben hier geen beleid voor. Precies hetzelfde antwoord 
geldt voor de volgende twee vragen: 
- voert de gemeente overleg met het voortgezet onderwijs over het Fries als voertaal? 
- stimuleert de gemeente het voortgezet onderwijs voor het opzetten van een examen-
klas Fries? 

3.5 Resultaten volwassenenonderwijs 
Alleen de gemeente Franekeradeel maakt gebruik van de mogelijkheid om cursussen 
actieve en passieve beheersing Fries in het programma van de volwasseneneducatie op 
te nemen. Tweeëntwintig andere gemeenten maken geen gebruik van deze mogelijkheid. 

3.6 Conclusies 
Uit de enquête valt af te lezen dat 22 gemeenten geen beleid hebben ter stimulering van 
het gebruik van het Fries in de voorschoolse periode. Bij het primair onderwijs is de 
betrokkenheid al groter. Bijna 70% van de gemeenten besteedt het LONDO-geld aan 
onderwijs in het Fries. Dit is het enige beleid dat meer dan de helft van de gemeenten uit
voert. De rest van de maatregelen wordt gemiddeld door 20,2 % van de gemeenten uit
gevoerd. Voor 72,9 % van de maatregelen voeren de gemeenten geen beleid. Op één 
uitzondering na bestaat er voor het voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs geen 
beleid. Onze conclusie is dat er op het gebied van onderwijs weinig uniformiteit is. Het 
Fries in het onderwijs wordt door de gemeenten niet actief gestimuleerd. 
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4. Bestuur 

4.1 Inleiding 
In de Algemene Wet Bestuursrecht wordt aangegeven dat de Friese taal een aparte rol 
binnen het openbaar bestuur heeft. De rol van het Fries verschilt per gemeente, afhan
kelijk van de taalsituatie en de traditie . 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de volgende vraag: Hoe ziet het huidi
ge taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän er uit op het gebied van 
het openbaar bestuur? 

Om een goed beeld te krijgen zijn er aan de gemeenten 25 vragen gesteld die betrekking 
hebben op de rol van het Fries binnen het bestuur. Doordat deze vragen een breed ter
rein bestrijken, ontstaat er een gevarieerd beeld. De vragen zijn onderverdeeld in drie 
clusters : 
· toepassing wettelijk kader; 
· personeelsbeleid; 
· publieksgerichtheid. 

4.2 Resultaten toepassing wettelijk kader 
De gemeenten mogen in een verordening regels vaststellen over het gebruik van de 
Friese taal in schriftelijke stukken . Dit is in de Algemene Wet Bestuursrecht in de artike
len 2:11 en 2:12 geregeld. Slechts vijf gemeenten hebben een verordening opgesteld ' . 
Het betreft de gemeenten Nijefurd, Skarsterlän, Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en 
Wymbritseradiel. 

De gemeente Harlingen is de enige gemeente waar enkel Nederlands de voertaal is bij 
gemeenteraads(commissie)vergaderingen . De gemeenten Wûnseradiel en 
Dantumadeel daarentegen gebruiken enkel Fries als voertaal. De gemeente 
Littenseradiel is de enige gemeente die haar notulen c.q. besluitenlijst uitsluitend in het 
Fries opstelt. Opvallend hierbij is dat dit wel een gemeente is waar de voertaal bij 
gemeenteraads(commissie)vergadering niet uitsluitend Fries is 3. De overige gemeen
ten hebben te allen tijde ook de notulen in het Nederlands. De agenda's van vijf 
gemeenten zijn enkel in het Fries. Raadsstukken van tien gemeenten zijn zowel in het 
Fries als in het Nederlands. Overige gemeenten gebruiken alleen Nederlands voor het 
opstellen van de raadstukken. 

Op basis van Gemeentewet art. 158 hebben gemeenten het recht bij nieuw te bouwen 
woonwijken Friese straatnamen vast te stellen . Er zijn in totaal 21 gemeenten die 
gebruik maken van dit recht ". De gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en 
Harlingen doen dit niet. In tegenstelling tot Harlingen gebruiken de gemeenten 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf geen Fries op komborden. Dit zelfde geldt voor de 
gemeenten Opsterlän en Lemsterland. Er zijn echter ook drie gemeenten die enkel Fries 
op de komborden gebruiken. Het betreft de gemeenten Gaasterlän-Sleat, Boarnsterhim 
en Ferwerderadiel. 

4.3 Resultaten personeelsbeleid 
Er zijn vijftien gemeenten die verwachten van medewerkers die een baliefunctie vervuI
len, dat zij Fries kunnen spreken. Bij zestien gemeenten zijn er afspraken gemaakt over 
taalkeuze aan de telefoon. Er zijn tien gemeenten die van beleidsmedewerkers ten min-

, . Zie bijlage 3, figuur 2 3 . Zie bijlage 3, figuur 3 " Zie bijlage 3, figuur 4 
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ste verwachten dat zij Fries kunnen verstaan. Elf gemeenten verwachten bovendien dat 
beleidsmedewerkers ook Fries kunnen lezen. De gemeente Wûnseradiel verwacht van 
beleidsmedewerkers dat zij Fries kunnen spreken . Tot slot verwacht de gemeente 
Leeuwarderadeel dat beleidsmedewerkers Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en 
schrijven 5 . 

Er zijn 21 gemeenten die hun medewerkers de mogel ijkheid bieden Fries te leren. De vier 
gemeenten die dit niet doen, zijn Gaasterlan-Sleat, Nijefurd, Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf. 

4.4 Resultaten publieksgerichtheid 
Er zijn achttien gemeenten die geen informatie over het Fries C.q. streektaal door middel 
van foldermateriaal of de gemeentegids verspreiden . Bovendien zijn er slechts zeven 
gemeenten die Fries zichtbaar maken in openbare ruimten. 

Door middel van een voorlichtingspakket of een welkomstavond kunnen nieuwe bewo
ners van een gemeente op de hoogte worden gesteld van de Friese taal en cultuur in een 
gemeente. Van de onderzochte gemeenten zijn er acht gemeenten die dit doen. Ook zijn 
er vier gemeenten die soortgelijke voorlichting aan asielzoekers geven. 

Wanneer iemand in Fryslän een brief naar de gemeente stuurt in het Fries, zal hij in 21 
gemeenten een brief in dezelfde taal terugkrijgen. Gemeenten die dit niet doen, zijn 
Lemsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Harlingen. Harlingen is tevens de 
enige gemeente die aangeeft, een huwelijkstoespraak in het Fries niet aan te bieden . De 
gemeenten Smallingerland, Wûnseradiel en Franekeradeel geven geen trouwboekjes in 
het Fries af. 

Klachtenprocedures worden in zeven gemeenten in het Fries behandeld. Mensen die 
alleen Fries spreken zijn in de overige gemeenten minder goed uit. Een klacht kan wor
den overgedragen aan de Nationale Ombudsman. Alleen de gemeente Sneek heeft 
regels opgesteld die ervoor zorgen dat deze klachten door de nationale ombudsman kun
nen worden behandeld in het Fries. 

4.5 Conclusies 
Toepassing wettel ijk kader 
Gebleken is dat slechts vijf gemeenten regels hanteren, vastgelegd in een verorden ing, 
voor het gebruik Fries in schriftelijke stukken. Er is één gemeente die alleen Nederlands 
gebruikt bij gemeenteraads- en commissievergaderingen. Twee gemeenten gebruiken 
alleen Fries. De notulen van deze vergaderingen zijn op één gemeente na, altijd in het 
Nederlands. Bijna alle gemeenten (21) gebruiken Fries op komborden. Er mag gecon
cludeerd worden dat ten aanzien van het wettelijke kader door vele gemeenten een mix 
van het gebruik van Nederlands en Fries is gekozen. Er zijn hier weinig gemeenten uit
sluitend 'Nederlandstal ig' of 'Friestalig'. 

Personeelsbeleid 
De baliemedewerkers van vijftien gemeenten spreken Fries. Van beleidsmedewerkers 
wordt in bijna de helft (40%) van de gemeenten verwacht dat zij Fries verstaan . Elf 
Gemeenten verwachten van beleidsmedewerkers dat zij ook Fries kunnen lezen. Bij 21 
gemeenten is er de mogelijkheid voor medewerkers om Fries te leren. De meeste 
gemeenten verwachten dus van medewerkers dat zij in een bepaalde mate Fries beheer
sen . Er is echter een duidelijk verschil in welke mate het Fries beheerst moet worden . 

5. Zie bijlage 3, figuur 5 
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Publieksgerichtheid 
Er zijn achttien gemeenten die geen informatie over het Fries verspreiden. Van de onder
zochte gemeenten verspreiden acht gemeenten informatie onder nieuwe bewoners over 
de Friese taal en cultuur in de gemeente. Er zijn vier gemeenten die dit ook bij asielzoe
kers doen. Eenentwintig gemeenten reageren op brieven in dezelfde taal als de door de 
burger gestuurde brief. Klachtenprocedures worden in zeven gemeenten ook in het Fries 
behandeld. Slechts één gemeente heeft regels opgesteld, dat klachten bij de nationale 
ombudsman ook in het Fries kunnen worden behandeld. Door de gemeenten wordt dus 
weinig informatie over het Fries aan de burgers gegeven. 

19 



5. Cultuur 

5.1 Inleiding 
Bij de Friese taal hoort een eigen specifiek cultuurbeleid. Hier liggen kansen en moge
lijkheden voor de gemeente om de unieke Friese cultuur te beleven. Culturele instellin
gen zouden hier heel goed gebruik van kunnen maken door bijvoorbeeld voorstellingen 
in het Fries te geven. De gemeente zou dit kunnen stimuleren door bijvoorbeeld dit soort 
voorstellingen te subsidiëren of te sponsoren. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen; welke gemeente doet 
veel aan het stimuleren van culturele instellingen en manifestaties en welke gemeente 
doet hier weinig aan? Welke instellingen worden veel gestimuleerd door de gemeente en 
welke nauwelijks? Kortom: hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid er uit op het gebied 
van cultuur? 

5.2 Resultaten 
In de enquête is er over cultuur een algemene vraag gesteld: Stimuleert de gemeente 
uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid ten aanzien van culturele instellingen en 
manifestaties? Hierna hebben wij een aantal culturele instellingen genoemd, zoals 
muziekscholen, schouwburgen, Fryske sporten enzovoorts. 

De eerst genoemde culturele instelling is de muziekschool. Er zijn 22 muziekscholen in 
Fryslän. Deze staan in negentien verschillende gemeenten. Toch werd er op de vraag of 
de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid ten aanzien van muziek
scholen stimuleert, slechts door vier gemeenten met "ja" beantwoord. Het gaat hier om 
de gemeenten Menaldumadeel, Tytsjerksteradiel , Sneek en Wymbritseradiel. De laatste 
is opvallend aangezien daar volgens onze informatie helemaal geen muziekschool staat. 
Het kan wel zijn , dat hier misschien een dependance van een muziekschool staat. 

In Fryslän staan drie schouwburgen: De Harmonie in Leeuwarden, Het Posthuis in 
Heerenveen en De Lawei in Drachten. De gemeenten waarin deze schouwburgen staan , 
zeggen allemaal dat zij uitingen van Friese taal en cultuur niet stimuleren. Er zijn slechts 
twee gemeenten die zeggen dat zij dit wel doen: Opsterland en Tytsjerksteradiel. Hier 
staan geen schouwburgen , maar er kan bij deze gemeenten gedacht worden aan cultu
rele centra zoals De Pleats in Burgum (Tytsjerksteradiel) en De Skäns in Gorredijk 
(Opsterland). 

Er zijn vele amateurtheatergezelschappen in Fryslän. Deze gezelschappen voeren zowel 
traditionele als moderne stukken op. Het zou kunnen zijn dat deze stukken Friestalig zijn 
of Friestalig worden opgevoerd. Het is moeilijk na te gaan hoeveel amateurtheatergezel
schappen er in Fryslän zijn, maar er is in elke gemeente wel een amateurtheatergezel
schap. Ondanks dit gegeven zijn er slechts negen gemeenten die de uiting van Friese 
taal en cultuur stimuleren in het amateurtoneel. 

Vier gemeenten stimuleren uitingen van Friese taal en cultuur in vorm van openlucht
theaters. Dit zijn de gemeenten Opsterland, Littenseradiel , Menaldumadeel en 
Tytsjerksteradiel. 

Zangkoren zijn een relatief makkelijke en goedkope manier om uitingen van Friese taal 
en cultuur te stimuleren. Negen gemeenten doen dit. Opvallend is dat vijf van deze negen 
gemeenten ook het aanverwante amateur-theater stimuleren . Dit is het geval bij 
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Opsterland, Littenseradiel , Skarsterlän, Dantumadeel en Ferwerderadiel. 

Voor muziekkorpsen en fanfares geldt eigenlijk hetzelfde als voor amateurtheater en 
zangkoren, zij zijn redelijk dichtbij, goedkoop en zij hebben een redelijk groot publiek. 
Acht gemeenten stimuleren uitingen van Friese taal en cultuur door deze instellingen. 

Er zijn in Fryslän 76 musea. In elke gemeente staat wel een museum. Er zijn slechts 
negen gemeenten die in hun museumbeleid uitingen van Friese taal en cultuur stimule
ren . Opsterlän , Boarnsterhim, Littenseradiel , Skarsterlän , Heerenveen, Dantumadeel, 
Leeuwarden , Tytsjerksteradiel en Sneek. De gemeenten waar de meeste en belangrijk
ste musea staan hebben een stimuleringsbeleid. 

In bibliotheken komt vaak een vrij algemeen en divers publiek, vaak is er ook ruimte voor 
bijvoorbeeld themaweken en tentoonstellingen. Elke gemeente heeft wel een openbare 
bibliotheek; in totaal zijn er meer dan 60 in heel Fryslän. Meer dan de helft van de 
gemeenten die de enquête hebben teruggestuurd, stimuleert ook uitingen van Friese taal 
en cultuur in hun bibliotheekbeleid. 

Onder creativiteitscentra verstaan wij bijvoorbeeld ook buurthuizen, klaverjasclubs, bin
goclubs en schilderverenigingen. Er is geen enkele gemeente die hier uitingen van Fries 
taal en cultuurbeleid stimuleert. Dit kan komen doordat het begrip creativiteitscentra niet 
is uitgelegd in de enquête en dus niet goed is begrepen door de gemeenten. 

Bij festivals zijn er zes gemeenten die uitingen van Friese taal en cultuur stimuleren . Bij 
festivals moet gedacht worden aan bijvoorbeeld Visserijdagen (Harlingen), Agrarische 
Dagen (Franeker), Sirkus Ljouwert (Leeuwarden). Een festival is erg geschikt om iets te 
doen met de Friese taal en cultuur. 

Veel dorpen in Fryslän hebben jaarlijks een dorpsfeest. Er zijn drie gemeenten, 
Dantumadeel, Mendaldumadeel en Leeuwarderadeel , die hierbij uitingen van Friese taal 
en cultuur stimuleren. 

Fryslän kent vele culturele routes, hierbij moet gedacht worden aan literaire fietsroutes, 
wandelroutes, open-atelierroutes en beeldenroutes. Doen de gemeentes die een cultu
rele route herbergen, er iets aan om uitingen van Friese taal en cultuur te stimuleren? Er 
zijn acht gemeenten die dit in hun beleid stimuleren. 

Fryslän kent ook zijn eigen sporten, kaatsen en fierljeppen zijn hiervan de bekendste. Er 
worden vaak toernooien en kampioenschappen gehouden. Het beoefenen van traditio
nele Friese sporten kan al gezien worden als uiting van de Friese cultuur. Bijna de helft 
van de gemeenten zegt deze sporten te stimuleren. 

Welke gemeenten stimuleren nu veel culturele instellingen en manifestaties tot het 
gebruik van het Fries en welke gemeenten doen dat niet of nauwelijks? Er is een aantal 
gemeenten die uitingen van Friese taal en cultuur bij culturele instellingen en manifesta
ties helemaal niet bevorderen : Bolsward, Gaasterlän-Sleat, Boarnsterhim, 
Weststellingwerf, Lemsterland, Franekeradeel , Dongeradeel en Harlingen. Gemeenten 
die wel stimulerend beleid voeren zijn: Opsterland, Menaldumadeel , Tytsjerksteradiel 
(ieder negen instellingen), Littenseradiel (acht instellingen), Sneek, Dantumadeel (ieder 
zeven instellingen), Leeuwarderadeel , Wymbritseradiel (ieder zes instellingen) , 
Skarsterlän (vijf instellingen), Smallingerland, Leeuwarden, Ferwerderadiel (ieder vier 
instellingen), Heerenveen, Ooststellingwerf, Kollumerland (ieder één instelling). 6 

6. Zie bij lage 3, figuu r 6 
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De volgende vraag van de enquête is: Worden er cursussen over de Friese taal en cul
tuur gegeven voor personeel in de culturele sector? Van de 25 gemeenten hebben op 
deze vraag vijf gemeenten "ja" geantwoord en negentien gemeenten "nee". Eén gemeen
te heeft geen antwoord gegeven. 

Er zijn in Europa meerdere minderheidstaalgebieden. Er zijn mogelijkheden tot het star
ten van uitwisselingsprogramma's met deze minderheidstaalgebieden. In vier gemeente 
gebeurt dit al. De gemeente zou in zulke uitwisselingsprogramma's een coördinerende 
rol kunnen vervullen. 

5.3 Conclusies 
Er is op het gebied van cultuurbeleid geen sprake van een eenduidig beleid van gemeen
ten, elke gemeente heeft zijn eigen beleid. Er blijkt uit de enquête dat weinig culturele 
instellingen kunnen rekenen op de steun van de gemeenten bij uitingen van Friese taal 
en cultuur, er zijn slechts acht gemeenten die meer als zeven instellingen stimuleren . 

Het is vaak afhankelijk van de soort instelling of een gemeente de instelling wel of niet 
stimuleert in het uiten van de Friese taal en cultuur. De gemeenten stimuleren vaker klei
ne culturele instellingen, zoals zangkoren (36%), bibliotheken (36%), amateurtheater 
(36%), muziekkorpsen I fanfare (32%) en culturele routes (32%) . 

Plaatsgebonden manifestaties worden over het algemeen minder gestimuleerd; festivals 
(26%), openluchttheater (16%) en dorpsfeesten (12%). Ook culturele instellingen die 
gebonden zijn aan een gebouw worden weinig gestimuleerd door gemeenten, namelijk 
muziekscholen (16%), schouwburgen (8%), creativiteitscentra (0%) . 
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6. Media 

6.1 Inleiding 
In deze enquête hebben wij een beperkt aantal vragen gesteld over gemeentelijk beleid 
en media, te weten over de lokale omroep en over dorpskranten en streekbladen. 
Overigens is de gemeente Kollumerland niet meegenomen bij de vragen over media, 
omdat de betreffende vragen ontbraken in de toegestuurde enquête. 

6.2 Resultaten 
Op de vraag of het gebruik van Fries een aandachtspunt is bij het beleid ten aanzien van 
de lokale omroep, hebben vijf gemeenten ja ingevuld, veertien gemeenten vulden nee in. 

Veertien gemeenten houden geen rekening met tweetaligheid als selectiecriterium voor 
leden van de programmaraad van de lokale omroep. Vier gemeenten hebben tweetalig
heid wel als selectiecriterium (Smallingerland, Skarsterlan , Dongeradeel en 
Wymbritseradiel) . 

Stimuleert de gemeente het gebruik van het Fries in dorpskranten en streekbladen? Op 
deze vraag hebben alle gemeenten nee geantwoord. 

Op de vraag of de gemeente gebruik maakt om aankondigingen in het Fries te publice
ren in streekbladen en nieuwsbladen, antwoordden zeven gemeenten met ja, zeventien 
gemeenten met nee. 

6.3 Conclusies 
Er zijn weinig gemeenten die beleid hebben ter stimulering van het Fries in de media. 
Ondanks dat de lokale media een geschikte manier vormen om aankondigingen ook in 
het Fries te doen, gebeurt dit maar bij een paar gemeenten. 
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7. Sociaal-cultureel werk 

7.1 Inleiding 

Iedere gemeente in Fryslän heeft een of andere vorm van sociaal-cultureel werk in de 
gemeente. Niet elke gemeente beschikt over dezelfde instellingen voor sociaal-cultureel 
werk. Na een periode van neergang krijgt het sociaal-cultureel werk weer vernieuwde 
belangstell ing en is het een belangrijker taak geworden van de gemeenten. 
Over het sociaal-cultureel werk en het beleid dat de gemeente op dat terrein voert, zijn 
twee vragen gesteld. 
Net zoals bij het onderdeel media heeft de gemeente Kollumerland de vragen niet in kun
nen vullen, omdat de pagina met de betreffende vragen ontbrak bij de toegestuurde 
enquête. 

7.2 Resultaten 
Op de vraag of gemeenten het gebruik van Fries c.q. streektaal betrekken bij het beleid 
t.a.v. sport- , recreatie- , of toeristische voorzieningen, antwoorden bijna alle gemeenten 
het Fries c.q. de streektaal niet bij het beleid te betrekken. Er is maar één gemeente die 
in het beleid voor alle drie terreinen rekening houdt met het Fries c.q. de streektaal. Dit 
is de gemeente Littenseradiel. De gemeente Dantumadeel betrekt het gebruik van Fries 
c.q. streektaal alleen bij beleid t.a.v. toeristische voorzieningen. 

Twee gemeenten antwoorden ja op de vraag of het gebruik van Fries c.q. streektaal 
betrokken wordt bij het jongerenbeleid, te weten de gemeente Littenseradiel en de 
gemeente Wymbritseradiel. Op de vraag of de gemeente het Fries c.q. streektaal betrekt 
bij het ouderenbeleid antwoorden drie gemeenten met ja, te weten de gemeenten 
Littenseradiel, Wymbritseradiel en Bolsward. 

7.3 Conclusies 
Als we naar de vragen van sociaal-cultureel werk kijken, kunnen we zeggen dat een bep
rerkt aantal gemeenten zich bezighoudt met beleid voor de Friese taal en cultuur of de 
streektaal. 
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8. Gezondheidszorg 

8.1 Inleiding 
In de gezondheidszorg komt men de Friese taal vaak tegen, maar heeft de gemeente hier 
ook beleid voor ontwikkeld? Dit hoofdstuk dient ertoe op deze vraag een antwoord te 
geven en een overzicht te geven van hoe het huidige taal- en cultuurbeleid er per 
gemeente in de provincie Fryslän uit ziet op het gebied van de gezondheidszorg. 

8.2 Resultaten 
In de enquête is een onderscheid gemaakt naar twee manieren waarop de gemeente de 
Friese taal en cultuur betrekt binnen het beleid op het gebied van de gezondheidszorg. 

De eerste manier is het daadwerkelijk gebruiken van het Fries. De tweede manier is het 
stimuleren van het gebruik van Fries bij verschillende zorginstellingen. Hierover zijn twee 
vragen gesteld. 

Op de vraag of de gemeente het Fries ook in het overleg over het zorgbeleid gebruikt, 
hebben zestien gemeenten een negatief antwoord gegeven. Dat betekent dat het over
grote deel van de gemeenten het Fries niet gebruikt in het overleg over het zorgbeleid. 
Een viertal gemeenten echter geeft een positief antwoord op deze vraag, te weten de 
gemeenten Bolsward, Wûnseradiel, Skarsterlän en Wymbritseradiel 7 . 

De andere vraag was: "Stimuleert de gemeente als overheid of als overlegpartner een 
beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het Fries c.q de streektaal kan 
gebruiken?" Deze vraag is gesteld ten aanzien van een aantal instellingen in de zorg
sector, namelijk de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Consultatiebureau, de 
Schoolarts, de Wooncentra voor ouderen, de Verzorgings- en Verpleegtehuizen, de 
Thuiszorg, het Ambulancevervoer, de Alarmcentrale 112 en de Brandweer. 

Geen van de 25 gemeenten stimuleert het gebruik van het Fries zodanig, dat de burger 
het Fries kan gebruiken in contact met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, consulta
tiebureau , schoolarts. Ook voor de rest van de instellingen stimuleren de gemeenten het 
gebruik van het Fries niet. Alleen de gemeente Wymbritseradiel heeft beleid voor woon
centra voor ouderen. De gemeente Kollumerland stimuleert als enige gemeente het Fries 
bij verzorgings- en verpleegtehuizen, thuiszorg, ambulancevervoer, alarmcentrale 112 en 
de brandweer. De rest van de gemeenten heeft hier geen beleid voor. 

8.3 Conclusies 
Het overgrote deel van de gemeenten in Fryslän betrekt het gebruikt van de Friese taal 
of de streektaal niet in het beleid en in het overleg op het gebied van de zorg. 
De gemeenten in Fryslän stimuleren het gebruik van Fries, zodat de burger het Fries kan 
gebruiken in contact met instellingen in de gezondheidszorg, niet of nauwelijks. 

7 . Zie bijlage 3, figuur 7 
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9. Stellingwerfs en Bildts 

Bij een inventarisatie van gemeentelijk taal- en cultuurbeleid in de provincie Fryslän wordt 
terecht ook aandacht besteed aan het Stell ingwerfs en het Bildts. De gemeenten Het 
Bildt, Ooststellingwerf en Weststellingwerf hebben bij het invullen van deze enquête daar 
waar van toepassing hun beleid ten aanzien van de streektalen aangegeven. In dit hoofd
stuk worden de betreffende beleidsonderdelen toegelicht. 

9.1 Onderwijs 
Ten aanzien van de voorschoolse periode van het onderwijs voert de gemeente 
Ooststellingwerf beleid d.m.v. een uitvoeringsbesluit. De gemeente Het Bildt stimuleert 
het spelen, voorlezen en zingen in het Fries/Bildts in de peuterspeelzalen. 
In het primair onderwijs wordt het gebruik van Fries c.q. de streektaal in het lesmateriaal 

door de drie gemeenten gestimuleerd; de gemeenten Oost- en Weststellingwerf doen 
dat in het kader van heemkunde. Ook de LONDO-gelden worden voor hun doel gebruikt; 
Weststellingwerf geeft een fifty-fifty-verdeling aan voor Fries en heemkunde. Het Bildt 
voert een actief beleid voor het Fries/Bildts als vak en voertaal en stelt functie-eisen aan 
de leerkrachten: Fries kunnen verstaan, lezen en spreken. 

9.2 Bestuur 
In het openbaar bestuur verwachten de gemeenten Ooststellingwerf en Het Bildt, dat 
telefonisch contact met burgers gevoerd wordt in het Nederlands, Fries of de streektaal 
al naar gelang de taalkeuze van de burger. 
De gemeente Het Bildt biedt het personeel de mogelijkheid zich de Friese/Bildtse taal 
d.m.v. cursussen eigen te maken. Deze gemeente geeft aan nieuwe inwoners voorlich
ting over de Friese/Bildtse taal en cultuur. Het Bildt heeft bovendien als beleid, dat een 
burger die zich schriftelijk tot de gemeente richt, antwoord krijgt in de taal die hij gebruikt. 
Alle drie gemeenten bieden de burgers de keuzemogelijkhheid van een huwelijkstoe
spraak in het Fries c.q. de streektaal en van het trouwboekje in het Fries. 

9.3 Cultuur 
Op het gebied van het stimuleren van het Fries en de streektaal bij culturele instellingen 
voert de gemeente het Bildt een meer omvattend beleid. De gemeente Ooststellingwerf 
geeft aan in het bibliotheekbeleid de Friese taal te betrekken , de gemeente 
Weststellingwerf geeft aan de streektaal te betrekken bij het beleid t.a.v. amateurtheater 
en de bibliotheken. De gemeente Het Bildt geeft bovendien aan, dat cursussen gegeven 
worden over Friese c.q. Bildtse taal en cultuur voor personeel in de culturele sector. 

9.4 Media 
In het beleidsveld van de media wordt door de gemeenten Het Bildt en Weststellingwerf 
aandacht besteed aan de streektaal bij het beleid t.a.v. de lokale omroep. De gemeente 
Het Bildt gebruikt het Fries/Bildts ook in aankondigingen in streek- of nieuwsbladen. 

9.5 Sociaal-cultureel werk 
Op het gebied van het sociaal-cultureel werk betrekt de gemeente Het Bildt het gebruik 
van het Fries c.q. het Bildts bij beleid t.a.v. recreatie- en toeristische voorzieningen en bij 
het jongerenbeleid. 
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10. Algemene conclusies 

Het algemene beeld uit deze inventarisatie is, dat er bij de gemeenten in Fryslän weinig 
beleid ontwikkeld is ter stimulering van het Friese taal- en cultuurbeleid . Bovendien lig
gen de accenten heel verschillend. De ene gemeente besteedt veel aandacht aan het sti
muleren van het Fries in het onderwijs , de andere gemeente bevordert juist het Fries in 
het bestuur. Van de 25 gemeenten die de enquête ingevuld hebben, voeren vijf gemeen
ten een duidelijk beleid ter stimulering van de Friese taal en cultuur of de streektaal. Tien 
gemeenten hebben nauwelijks beleid. 

Uit de enquête blijkt dat bijna driekwart van de gemeenten geen beleid heeft ter bevor
dering van het Fries in het onderwijs. Het gebruik van het Fries wordt bijna niet gestimu
leerd in de voorschoolse periode, het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. 

Tachtig procent van de gemeenten heeft geen regels ten aanzien van het gebruik van het 
Fries in schriftelijke stukken. Ten aanzien van het wettelijke kader wordt door vele 
gemeenten voor een mix van het gebruik van Nederlands en Fries gekozen. De meeste 
gemeenten zijn wel actief met de bevordering van het Fries onder eigen medewerkers. 
De meeste gemeenten verwachten van medewerkers dat zij in een bepaalde mate het 
Fries beheersen. Er is echter een duidelijk verschi l in welke mate het Fries beheerst moet 
worden . Door de gemeenten wordt wein ig informatie over het Fries aan de burgers gege
ven. Het feit dat er geen regels zijn voor de taal waarin klachten behandeld worden, doet 
vermoeden dat de meeste gemeenten de klachten uitsluitend in het Nederlands behan
delen . 

Weinig culturele instellingen kunnen rekenen op de steun van de gemeenten; er zijn 
slechts acht gemeenten die meer dan zeven instellingen stimuleren in het uiten van de 
Friese taal en cultuur. Er is op het gebied van cultuurbeleid geen eenduidig beleid van 
gemeenten, elke gemeente heeft zijn eigen accenten. 

Uit het onderdeel media is gebleken dat geen enkele gemeente het verschijnen van 
dorpskranten en streekbladen in het Fries stimuleert. Verder wordt er weinig aandacht 
besteed aan het bevorderen van het Fries in de media. Ditzelfde geldt voor het sociaal
cultureel werk. 

Op het gebied van de gezondheidszorg wordt de Friese taal en cultuur niet betrokken in 
het beleid van de gemeenten in Fryslän. Het overgrote deel van de gemeenten gebruikt 
het Fries niet in het overleg over het zorgbeleid. De gemeenten stimuleren niet of nau
welijks het gebruik van Fries zodanig, dat de burger het Fries kan gebruiken in contact 
met instellingen in de gezondheidszorg. 
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Bijlage 1 





Berie 
_foarit fr~5~ _____ _ 
Advysorgaan provinsje Fryslän 
foar it taalbelied 
Postbus 20120 
8900 HM Ljouwert 
Besikersadres: 
Twibaksmerk 52 

Telefoan : 058 - 292 58 78 
Faks: 058 - 292 51 25 
E-post: berie.frysk@ fryslan.nl 

Ljouwert , 11 april 2000 

Oan de gemeenten yn Fryslàn 
t.a.f de gemeentesiktaris 

Giet oer: enkête Fryske-taal en kultuerbelied 

Achte mefrou / hear, 

Koartlyn hat Jo gemeente fan it Berie foar it Frysk in eksimplaar tastjoerd krigen fan it advys 
oer de mooglikheden dy't it Euopeesk Hànfest foar Regionale en Minderheidstalen oan de 
gemeenten biedt foar it fieren fan Fryske- taal en kultuerbelied. Yn de taheakke by dat advys 
wurdt in fertaalslach sketst fan Europeeske standerts foar it belied troch de gemeenten yn 
Fryslàn. 
It Europeesk Hànfest is ein jierren tachtich ta stàn kommen op inisjatyf fan de Permaninte 
Konferinsje fan Gemeenten en Regio ' s fan de Ried fan Europa. It Hànfest is yn wurking 
kommen yn 1998. Troch de ratifikaasje fan it Hànfest is Nederlàn foar it Frysk ferplichtings 
oangien dy' t yn de kommende jierren yn aktyf belied omsetten wurde moatte. Lokale en 
regionale oerheden hawwe in wichtige rol by it foarrnjaan en de ymplemintaasje fan dat 
belied. 
Yn it advys fan it Berie foar it Frysk wurdt in ynvintarisearjend ûndersyk oankundige troch 
studinten fan de Thorbecke Akademie yn de foarm fan in skriftlike enkêtefragen. 
De fragen fan dy enkête beslane in ferskaat oan beliedsfjilden, nammentlik: Underwiis, 
Iepenbier bestjoer, Media, Kultuer, Sosjaal-Kultureel wurk en Sûnenssoarch. Om in folslein 
byld te krijen hat de enkête in ferskaat oan fragen. De enkête is bedoeld om ynsjoch te krijen 
yn de hjoeddeiske praktyk fan it Fryske taal- en kultuerbelied. 
Wy tidigje derop, dat Jo meiwurkje wolle oan dizze enkête. Wy freegje Jo om de enkête foar 
28 april n.k. werom te stjoeren nei it Berie foar it Frysk. In antwurdslUf is bysletten. 

Mei rju achtinge, 

Fo", it Berie fo", ~~~[~ 

Profdr. D. Gorter, foaristter; mefr. G.I. Jellema, stêfmeiwurkster. 



Us merkteken: 4-2645 Ljouwert I Leeuwarden, II april 2000 

Aan: de gemeenten in Fryslàn 
T.a.v. de gemeentesecretaris 

Betreft : Enquête Friese taal- en cultuurbeleid 

Geachte mevrouw / heer, 

Enkele weken geleden heeft uw gemeente van het Berie foar it Frysk een exemplaar van het 
advies toegestuurd gekregen over de mogelijkheden die het "Europees Handvest voor 
Regionale en Minderheidstalen" aan de gemeenten biedt voor het voeren van Friese taal- en 
cultuurbeleid. In de bijlage bij het advies wordt een vertaalslag geschetst van Europese 
standaards voor het beleid door de gemeenten in Fryslàn. 
Het Europees Handvest is eind jaren 80 tot stand gekomen op initiatief van de Permanente 
Conferentie van Gemeenten en Regio's van de Raad van Europa. Het handvest is in werking 
getreden in ] 998. Door de ratificatie van het handvest heeft Nederland voor het Fries 
verplichtingen aangegaan, die in de komende jaren in actief beleid omgezet moeten worden. 
Locale en regionale overheden hebben een belangrijke rol bij de vormgeving en de 
implementatie van dat beleid. 

In het advies van het Berie foar it Frysk wordt een inventariserend onderzoek aangekondigd 
door studenten van de Thorbecke Academie in de vorm van schriftelijke enquête-vragen. 
De vragen van deze enquête hebben betrekking op verschillende beleidsvelden, namelijk: 
Onderwijs, Openbaar bestuur, Media. Cultuur, Sociaal- cultureel werk en Gezondheidszorg. 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen kent de enquête een zo groot mogelijke 
diversiteit. Deze enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het Friese 
taal- en cultuurbeleid. 

Wij hopen dat u uw medewerking wilt verlenen aan deze enquête. Wij verzoeken u de enquête 
voor 28 april aanstaande terugsturen naar het Berie foar it Frysk in bijgesloten 
antwoordenvelop. Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over deze enquête. 

::C~~~rt~f 
mefr. G.I. Jellema, stafrnedewerkster 



Enquête Friese taal- en cultuurbeleid 

Naam gemeente: ... . .. . ...... ..... ... ... .. . 

Onderwijs 

Voorschoolse periode 

Heeft de gemeente Fries/tweetaligheid als punt van aandacht bij het verstrekken van ver
gunningen op basis van het Tijdelijk besluit kwaliteitseisen kinderopvang? 
D ja 
:l nee 

Zijn er voor het geven van een vergunning kwaliteitseisen met betrekking tot de 
Friestaligheid van de begeleider(s)? 
D ja 
D nee 

Als het antwoord ja is: Moet de begeleid(st)er Fries kunnen spreken en (voor)lezen? 
D alleen spreken 
D spreken en (voor)lezen 

Peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen zijn er op gericht kinderen in de 
gelegenheid te stellen hun taal en hun creatieve en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 
Stimuleert de gemeente ook het gebruik van het Fries? 
D indien ja, bij welke activiteit: 

D nee 

D spelen 
D voorlezen 
D zingen 

Primair onderwijs 

Wat voor soort beleid voert de gemeente, c.q. de bestuurscommissie onderwijs , met betrek
king tot het Fries als vak en als voertaal, zoals omschreven in art. 9 WPO, lid 4 en 8? 
D geen beleid 
:J passief beleid 
D actief beleid 

Stimuleert de gemeente het gebruik van Fries lesmateriaal? 
D ja 
D nee 

Stimuleert de gemeente het tot stand komen van contracten tussen scholen en het GCO 
Fryslän lTaalsintrum Frysk? 
D ja 
D nee 
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Worden de LONDO-gelden voor Fries gericht besteed aan het onderwijs in het Fries? 
O ja 
o nee 

Welke functie-eisen voor de leerkrachten zijn door de gemeente vastgesteld met betrek
king tot het geven van Fries? 

o bevoegdheid Fries 
o Fries kunnen verstaan en lezen 
o Fries kunnen verstaan, lezen en spreken 
o Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en schrijven 

o geen 

Stimuleert de gemeente in haar beleid het bijscholen van leerkrachten in het Fries? 
O ja 
o nee 

Is er beleid voor het bevorderen van een goede aansluiting van het Fries als vak tussen 
het primair en voortgezet onderwijs? 
o geen beleid 
o passief beleid 
o actief beleid 

Voorgezet onderwijs 

Heeft de gemeente beleid over het Fries als vak in het voortgezet onderwijs? 
O ja 
o nee 

Voert de gemeente overleg met het voortgezet onderwijs over het Fries als voertaal? 
O ja 
o nee 

Stimuleert de gemeente het voorgezet onderwijs voor het opzetten van een examenklas 
Fries? 
O ja 
o nee 

Volwassenenonderwijs 

De Wet Educatieve Centra geeft de gemeente de mogelijkheid om cursussen actieve en 
passieve beheersing Fries in het programma van volwasseneneducatie op te nemen. 
Maakt de gemeente hier gebruik van, bijvoorbeeld door contracten met het Friesland 
College? 
O ja 
o nee 
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Bestuur: 

Heeft de gemeente een verordening vastgesteld over het gebruik van de Friese taal in 
schriftelijke stukken, aansluitend bij de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht 
art. 2:11 en 2:12? 
Q ja 
Q nee 

Wat is de voertaal van gemeenteraadsvergaderingen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 
::I Fries 
Q Nederlands 
Q Streektaal 

Wat is de voertaal van raadscommissievergaderingen? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 
:J Fries 
:J Nederlands 
::l Streektaal 

In welke taal worden de notulen c.q. besluitenlijsten van de gemeenteraadsvergaderin
gen en van raadscommissies opgesteld? 
o Fries 
o Nederlands 
o Streektaal 

Komt de taal waarin de notulen zijn opgesteld, overeen met de taal waarin gesproken 
wordt tijdens de vergaderingen? 
::l ja 
:J nee 

In welke taal worden agenda's opgesteld? 
:J Fries 
::l Nederlands 
o Streektaal 

In welke taal worden raadsstukken opgesteld? 
o Fries 
o Nederlands 
o Streektaal 

Wordt er bij nieuw te bouwen woonwijken gebruik gemaakt van het recht om straatnamen 
in het Fries vast te stellen (op basis van Gemeentewet art. 158)? 
:J ja 
:J nee 

In welke taal worden de plaatsnamen op de komborden geplaatst? 
o Fries 
o Nederlands 
o Fries en Nederlands 
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Verwacht de gemeente van medewerkers in baliefuncties die vooral contacten onder
houden met het algemene publiek, dat zij Fries en/of de betreffende streektaal kunnen 
spreken? 
Indien ja, 

::J Fries 
::J Streektaal 

::J Nee 

Heeft de gemeente intern afspraken gemaakt over taal keuze aan de telefoon en achter 
de balie? 
Indien ja, 

:J Nee 

D Fries 
D Nederlands 
Cl Streektaal 

Welke vaardigheden in het Fries verwacht de gemeente van beleidsmedewerkers? 
Cl Fries kunnen verstaan 
D Fries kunnen verstaan en lezen 
Cl Fries kunnen verstaan, lezen en spreken 
D Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en schrijven 

Biedt uw gemeente de mogelijkheid aan niet-Friestalige medewerkers om de Friese taal 
te leren via cursussen? 
D ja 
Cl nee 

Staat er in de gemeentegids c.q. het foldermateriaal van de gemeente of op de pagina 
in de huis aan huis bladen ook informatie over het Fries c.q. de streektaal? 
D ja 
::J nee 

Maakt uw gemeente het Fries zichtbaar in openbare ruimten? (bijv. wegwijsborden in het 
gemeentehuis) 
D ja 
Cl nee 

Krijgen nieuwe inwoners van uw gemeente voorlichting over de Friese taal en cultuur, bij
voorbeeld tijdens een welkomstavond of een voorlichtingspakket? 
D ja 
D nee 

Wordt er door of vanwege de gemeente aan asielzoekers met een verblijfstatus en bui
tenlanders die langere tijd in Friesland blijven, voorlichting gegeven over de Friese taal 
en cultuur? 
D ja 
D nee 
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Krijgt een burger die een brief aan de gemeente in het Fries c.q. de streektaal schrijft, 
een antwoord van de gemeente in het Fries c.q. de streektaal? 
:i ja 
D nee 

Biedt de gemeente de keuzemogel ijkheid aan om de huwelijkstoespraak in het Fries c.q. 
de streektaal te laten houden? 
D ja 
D nee 

Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan om het trouwboekje in het Fries te krijgen? 
::J ja 
::J nee 
Anders, namelijk ... ... ... . .... ... .. . . 

Heeft de gemeente in de klachtenprocedure voorzien in de mogelijkheid dat een klacht in 
het Fries c.q. de streektaal behandeld wordt? 
::J ja 
::J nee 

Indien de gemeente de behandeling van klachten opgedragen heeft aan de Nationale 
Ombudsman, is in de overeenkomst dan voorzien in de behandeling van klachten in het 
Fries c.q. de streektaal? 
:i ja 
::J nee 

Als de gemeente een internetpagina heeft, in welke taal/talen is deze dan opgesteld? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
D Fries 
D Nederlands 
::J Streektaal 
:i anders, namelijk ....... .. .. . .. .. . . 
::J niet van toepassing 

36 



Cultuur 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t.a.v. culturele 
instellingen en manifestaties, zoals: 

Muziekscholen D ja D nee D niet van toepassing 

Schouwburg :J ja D nee D niet van toepassing 

Amateur-theater D ja D nee D niet van toepassing 

Openlucht theater :J ja :J nee D niet van toepassing 

Zangkoren :l ja :J nee D niet van toepassing 

Muziekkorpsen/ fanfare :l ja :J nee D niet van toepassing 

Musea / Oudheidkamers :J ja D nee D niet van toepassing 

Bibliotheken D ja :J nee D niet van toepassing 

Creativiteitscentra D ja D nee D niet van toepassing 

Festivals :J ja D nee D niet van toepassing 

Dorpskranten/streekbladenD ja :J nee D niet van toepassing 

Dorpsfeesten D ja :J nee D niet van toepassing 

Culturele routes D ja D nee D niet van toepassing 

Fryske sporten D ja :l nee D niet van toepassing 

Andere, namelijk .... .... 

Worden er cursussen over de Friese taal en cultuur gegeven voor personeel in de cultu
rele sector? 
D ja 
D nee 

Worden er in uw gemeenten uitwisselingsprogramma's georganiseerd met groepen uit 
andere minderheidstaalgebieden? 
D ja 
D nee 
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Media 

Is het gebruik van Fries een aandachtpunt bij het beleid t.a.v. de lokale omroep? 
'.J ja 
::J nee 
D niet van toepassing 

Houdt de gemeente bij de selectiecriteria of benoemingscriteria voor leden van de pro
grammaraad van de lokale omroep rekening met de tweetaligheid van de provincie 
Fryslän? 
D ja 
'.J nee 
::J niet van toepassing 

Stimuleert de gemeente het verschijnen van dorpskranten en streekbladen in het Fries? 
D ja 
'.J nee 

Gebruikt de gemeente het Fries in aankondigingen in streekbladen of nieuwsbladen? 
'.J ja 
D nee 

Sociaal-cultureel werk 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij beleid t.a.v. 

sport(voorzieningen)? :J ja D nee 

recreatie(voorzieningen)? D ja o nee 

toeristische voorzieningen? D ja D nee 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij 

het jongerenbeleid? D ja D nee 

het ouderenbeleid? '.J ja D nee 
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Gezondheidszorg 

Gebruikt de gemeente het Fries ook in het overleg over zorgbeleid 
D ja D nee 

Stimuleert de gemeente als overheid of als overlegpartner een beleid waarin de burger 
in contact met zorginstellingen het Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals: 

GGD D ja :J nee D niet van toepassing 

Consultatiebureau D ja D nee D niet van toepassing 

Schoolarts D ja D nee D niet van toepassing 

Wooncentra voor ouderen D ja D nee D niet van toepassing 

Verzorgings- en 
Verpleegtehuizen D ja D nee D niet van toepassing 

Thuiszorg D ja D nee D niet van toepassing 

Ambulancevervoer D ja D nee D niet van toepassing 

Alarmcentrale 112 D ja :J nee D niet van toepassing 

Brandweer D ja D nee D niet van toepassing 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Tige tank foar de meiwurking! 
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Bijlage 2 





Frequencies 

Heeft de gemeente Fries/tweetaligheid als punt van aandacht bij het verstrekken van vergunningen op basis van het 
Tijdelijk besluit kwaliteitseisen kinderopvanf? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid ja 3 12,0 12,0 12,0 
nee 22 88,0 88,0 100,0 
Total ?t; 1000 1000 

Zij er voor het geven van een vergunning kwaliteitseisen m.b.l de friestaligheid van de begeleider(s)? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,0 4,0 
nee 24 96 ,0 1~~ '~ 100,0 
Total ?t; 1000 

Als het antwoord ja is: Moet de begeleid(st)er Fries kunnen spreken en (voor)lezen? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid spreken en (voor)lezen 1 4.0 100,0 100,0 
Missing niet van toepassing 24 96,0 
Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente ook het gebruik van het Fries op peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid ja 3 12,0 12,0 12,0 
nee 22 1~~' ~ 1~~ '~ 100,0 
Total ?t; 

Stimuleert de gemeente ook het gebruik van fries op peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen m.b.t spelen? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8,0 8,3 8,3 
nee 22 88,0 91 ,7 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4,0 
Total ?t; 10nn 

Stimuleert de gemeente ook het gebruik van het Fries op peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen 
m.b.t het voorlezen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8,0 8,3 8,3 
nee 22 88,0 91 ,7 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4,0 
Total ?<; 1000 

Page 1 



Stimuleert de gemeente het gebruik van Fries op peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen m.b.t. 
zingen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8,0 8,3 8,3 
nee 22 88,0 91 ,7 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Wat voor soort beleid voert de gemeente c.q. bestuurscommisie onderwijs, m.b.t. het Fries als vak en als voertaal, 
zoals omschreven in art.9 WPO lid 4 & 8? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid geen beleid 4 16,0 16,7 16,7 
passief beleid 17 68,0 70,8 87,5 
actief beleid 3 12,0 12,5 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente het gebruik van Fries lesmateriaal? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 36,0 37,5 37,5 
nee 15 60,0 62,5 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente het tot stand komen van contracten tussen scholen en GCO Fryslanl Taal sintrum Frysk? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 20,0 21 ,7 21 ,7 
nee 18 72,0 78,3 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 2 8,0 

Total ?!i 100.0 

Worden LONDO gelden voor Fries gericht besteed aan het onderwijs in het Fries? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 17 68 ,0 73,9 73,9 
nee 6 24 ,0 26 ,1 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 2 8,0 

Total 25 1000 
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Zijn er functie eisen voor de leerkrachten door de gemeente vastgesteld m.b.t. het geven van Fries? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid bevoegdheid fries 3 12.0 13,6 13,6 
fries kunnen verstaan en 2 8,0 9,1 22,7 
lezen 
fries kunnen verstaan , 
lezen , spreken en schrijven 4 16,0 18,2 40,9 

geen 13 52,0 59,1 100,0 
Total 22 88,0 100,0 

Missing onbekend 3 12,0 
Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente in haar beleid het bijscholen van leerkrachten in het Fries? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 20,0 20,8 20,8 
nee 19 76,0 79,2 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 100.0 

Is er beleid voor het bevorderen van een goed aansluiting van het Fries als vak tussen het primair en voortgezet 
onderwijs? 

Valid Cumulative 
Frequen~ Percent Percent Percent 

Valid geen beleid 19 76,0 82,6 82,6 
passief beleid 2 8,0 8,7 91 ,3 
actief beleid 2 8,0 8,7 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total '5 1000 

Heeft de gemeente beleid over het Fries als vak in het voortgezet onderwijs? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Va!id ja 1 4 ,0 4,8 4,8 
nee 20 80,0 95,2 100,0 
Total 21 84,0 100,0 

Missing onbekend 4 16,0 
Tota! 25 100.0 

Voert de gemeente overleg met het voortgezet onderwijs over het Fries als voertaal? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4 ,0 4,8 4 ,8 
nee 20 80,0 95,2 100,0 
Tota! 21 84,0 100,0 

Missing onbekend 4 16,0 
Tota! 25 100.0 
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Stimuleert de gemeente het voortgezet onderwijs voor het opzetten van een examen klas Fries? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4 ,0 4,8 4,8 
nee 20 80,0 95,2 100,0 
Total 21 84,0 100,0 

Missing onbekend 4 16,0 
Tota l 25 100.0 

De wet educatieve centra geeft de gemeente de mogelijkheid om cursussen actieve en passieve beheersing Fries in 
het programma van volwassenen educatie op te nemen, Maakt de gemeente hier gebruik van, bijvoorbeeld door 

contacten met het Friesland college? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,3 4,3 
nee 22 88,0 95,7 100,0 
Tota! 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Tota! 25 1000 

Heeft de gemeente een verordening vastgesteld over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken, 
aansluitend bij de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht art 2:11 en 2:12? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 20,0 20,8 20,8 
nee 19 76,0 79,2 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4,0 
Tota! 25 1000 

Wat is de voertaal van gemeenteraadsvergaderingen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Fries 2 8,0 8,0 8,0 
Nederlands 1 4,0 4,0 12,0 
Nederlands + Fries 20 80,0 80,0 92,0 
Streektaal + Nederlands 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 1000 1nn n 

Wat is de voertaal van raadscommisievergaderingen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Fries 2 8,0 8,0 8,0 
Nederlands 1 4,0 4,0 12,0 
Fries + Nederlands 20 80,0 80,0 92,0 
Nederlands + Streektaal 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100 n .100.0 
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In welke taal worden de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en van raadscommisies opgesteld? ' 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Fries 1 4,0 4 ,2 4,2 
Nederlands 10 40,0 41 ,7 45,8 
Nederlands + Fries 12 48,0 50,0 95,8 
Nederlands + Streektaal 1 4,0 4 ,2 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
Total 25 1000 

omt de taal waarin de notulen zijn opgesteld, overeen met de taal waarin gesproken wordt tijdens de vergaderingen? 

Va lid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 13 52,0 61,9 61,9 
nee 8 32,0 38,1 100,0 
Total 21 84,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 4 16,0 
Total ?5 100.0 

In welke taal worden agenda's opgesteld? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Fries 5 20,0 20,0 20,0 
Nederlands 17 68,0 68,0 88,0 
Nederlands + Fries 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100.0 1000 

In welke taal worden raadstukken opgesteld? 

Va lid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Nederlands 15 60,0 60,0 60,0 
Fries + Nederlands 10 40,0 40,0 100,0 
Total 25 1000 100.0 

ordt er bij nieuw te bouwen woonwijken gebruik gemaakt van het recht om straatnamen in het Fries te vermelden op 
basis van Gemeentewet art. 158? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 21 84,0 87,5 87,5 
nee 3 12,0 12,5 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4,0 
Total ?5 100.0 

In welke taal worden de plaatsnamen op de komborden geplaatst? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Fries 3 12,0 12,5 12,5 
Nederlands 4 16,0 16,7 29,2 
Fries en Nederlands 17 68 ,0 70,8 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 100.0 
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Verwacht de gemeente van de medewerkers in baliefuncties die vooral contacten onderhouden met het algemene 
publiek dat zij Fries, Nederlands of de streektaal kunnen spreken? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 15 60,0 65,2 65,2 
nee 8 32,0 34,8 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Verwacht van medewerkers in baliefuncties die vooral contacten onderhouden met het algemene publiek dat zij Fries 
kunnen spreken? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 15 60,0 65,2 65,2 
nee 8 32,0 34,8 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Verwacht de gemeente van medewerkers in baliefuncties die vooral contacten onderhouden met het algemene 
publiek dat zij de betreffende streektaal kunnen spreken? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 23 92,0 100,0 100,0 
Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Heeft de gemeente intern afspraken over taalkeuze aan de telefoon en achter de balie? indien ja : 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 16 64,0 66,7 66,7 
nee 8 32,0 33,3 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Heeft de gemeente intern afspraken gemaakt het gebruik van fries aan de telefoon en achter de balie? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 10 40,0 41 ,7 41,7 
nee 14 56,0 58,3 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 100.0 

Heeft de gemeente intern afspraken gemaakt over het gebruik van Nederlands aan de telefoon en achter de balie? 

Valid Cumulative. 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 12 48,0 50,0 50,0 
nee 12 48,0 50,0 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 
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Heeft de gemeente interne afspraken gemaakt over het gebruik van de streektaal aan de telefoon en achter de balie? . 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4 ,0 4 ,2 4 ,2 
nee 23 92,0 95,8 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4,0 
Total 25 100.0 

Welke vaardigheden in het Fries verwacht de gemeente van beleidsmedewerkers? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Fries kunnen verstaan 10 40,0 43,5 43,5 
Fries kunnen verstaan en 11 44,0 47,8 91 ,3 lezen 
Fries kunnen verstaan, 1 4 ,0 4 ,3 95,7 lezen en spreken 
Fries kunnen verstaan, 
lezen, spreken en schrijven 1 4,0 4 ,3 100,0 

Total 23 92,0 100,0 
Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Biedt uw gemeente de mogelijkheid aan niet Friestalige medewerkers om de Friese taal te leren via cursussen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 21 84,0 84,0 84,0 
nee 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100.0 100.0 

Staat er in de gemeentegids c.q. het foldermatreiaal van de gemeente of op de pagina in de huis aan huis bladen ook 
informatie over het Fries c.q. streektaal? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 7 28,0 28,0 28,0 
nee 18 72,0 72,0 100,0 
Total 25 1000 1000 

Maakt uw gemeente het Fries ook zichtbaar in openbare ruimten? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Va lid ja 7 28,0 28,0 28,0 
nee 18 72.0 72,0 100,0 
Total 25 1000 JOO.O 

Krijgen nieuwe inwoners van uw gemeente ook voorlichting over de Friese taal en cultuur, bijvoorbeeld tijdens een 
welkomstavond of een voortichtingspakket? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 8 32,0 32,0 32,0 
nee 17 68,0 68,0 100,0 
Total 25 100.0 100.0 
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Wordt er door of vanwege de gemeente ook voorlichting gegeven aan asielzoekers met een verblijfstatus en 
buitenlanders die langere tijd in Friesland blijven over de Friese taal en cultuur? 

Valid Cumulative 
Frequency. Percent Percent Percent 

Valid ja 4 16,0 16,0 16,0 
nee 21 84 ,0 84 ,0 100,0 
Total 25 100.0 100.0 

Krijgt een burger die een brief in het Fries schrijft c.q. spreektaal, een antwoord van de gemeente in het Fries c.q. 
spreektaal? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Va lid ja 21 84,0 84,0 84,0 
nee 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25. ..100.0 100.0 

Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan on de huwelijktoespraak in het Fries c.q. streektaal te laten houden? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 22 88,0 95,7 95,7 
nee 1 4,0 4 ,3 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan om het trouwboekje in fries te krijgen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 20 80,0 87,0 87,0 
nee 3 12,0 13,0 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Heeft de gemeente in de klachtenprocedure voorzien in de mogelijkheid dat een klacht in het Fries c.q. Streektaal 
behandeld wordt? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 7 28,0 29,2 29,2 
nee 17 68,0 70,8 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
Total ?5 100 n 

Indien de gemeente de behandeling van klachten opgedragen heeft aan de nationale ombudsman, is in regelgeving 
dan voorzien in de behandeling van de klacht in het Fries c.q. streektaal? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Va lid ja 1 4 ,0 4 ,2 4 ,2 
nee 9 36,0 37,5 41 ,7 
3 14 56,0 58,3 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 100.0 
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Als de gemeente een internetpagina heeft, in welke taal is deze dan opgesteld? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Nederlands 13 52,0 56,5 56,5 
niet van toepassing 8 32,0 34,8 91 ,3 
Fries + Nederlands 1 4 ,0 4 ,3 95,7 
Nederlands + anders 1 4,0 4 ,3 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t.a.v. muziekscholen? 

Valid Cumulative 
Fr~quency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 16,0 20,0 20,0 
nee 16 64,0 80,0 100,0 
Total 20 80,0 100,0 

Missing niet van toepassing 4 16,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 5 20,0 

Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t.a.v. de schouwburg? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8,0 16,7 16,7 
nee 10 40,0 83,3 100,0 
Total 12 48,0 100,0 

Missing niet van toepassing 11 44,0 
oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 13 52,0 

Total ?!i 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t.a.v. amateurtheaters 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 36,0 45,0 45,0 
nee 11 44,0 55,0 100,0 
Total 20 80,0 100,0 

Missing niet van toepassing 3 12,0 
oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 5 20,0 

Total ?!i tOOJl 

Stimuleert de gemeente uitingen vamn Friese taal en cultuur in het beleid t.a.v openluchttheaters? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 16,0 36,4 . 36,4 
nee 7 28,0 63,6 100,0 
Total 11 44,0 100,0 

Missing niet van toepassing 12 48,0 
oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 1 4 ,0 
Total 14 56,0 

Total 25 1000 
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Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid la.v. zangkoren 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 36,0 42,9 42,9 
nee 12 48,0 57 ,1 100,0 
Total 21 84,0 100,0 

Missing niet van toepassing 2 8,0 
onbekend 2 8,0 
Total 4 16,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid la.v. muziekkorpsen/fanfare? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 8 32,0 36,4 36,4 
nee 14 56 ,0 63,6 100,0 
Total 22 88,0 100,0 

Missing niet van toepassing 1 4,0 
onbekend 2 8,0 
Total 3 12,0 

Total '5 100Jl 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur In het beleid la.v musea? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 36,0 50,0 50,0 
nee 9 36,0 50,0 100,0 
Total 18 72,0 100,0 

Missing niet van toepassing 5 20,0 
onbekend 2 8,0 
Total 7 28,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid la ,v bibliotheken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 11 44,0 52,4 52,4 
nee 10 40,0 47,6 100,0 
Total 21 84,0 100,0 

Missing niet van toepassing 2 8,0 
oncodeerbaar 1 4,0 
onbekend 1 4,0 
Total 4 16,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid la.v creativileitscentra's? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 12 48,0 100,0 100,0 
Missing niet van toepassing 11 44,0 

onbekend 2 8,0 
Total 13 52,0 

Total 25 1000 
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Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid la.v festivals? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 6 24,0 40,0 40 ,0 
nee 9 36,0 60,0 100,0 
Total 15 60,0 100,0 

Missing niet van toepassing 8 32,0 
onbekend 2 8,0 
Total 10 40,0 

Total 25 1nn n 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t.a,v. dorps kranten en streekbladen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 3 12,0 15,8 15,8 
nee 16 64,0 84,2 100,0 
Total 19 76,0 100,0 

Missing niet van toepassing 3 12,0 
onbekend 3 12,0 
Total 6 24,0 

Total ?1i 1nn n 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid ten aanzien van Dorpsfeesten? 

Va lid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 3 12,0 15,8 15,8 
nee 16 64,0 84,2 100,0 
Total 19 76,0 100,0 

Missing niet van toepassing 3 12,0 
onbekend 3 12,0 
Total 6 24,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van friese taal en cultuur in het beleid la.v. culturele instellingen en manifestaties 
zoals culturele routes? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 8 32,0 44,4 44,4 
nee 10 40,0 55,6 100,0 
Total 18 72,0 100,0 

Missing niet van toepassing 4 16,0 
oncodeerbaar 1 4,0 
onbekend 2 8,0 
Total 7 28,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente uitingen van het Friese taal en cultuurbeleid la.v. tryske sporten? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 36,0 47,4 47,4 
nee 10 40,0 52,6 100,0 
Total 19 76,0 100,0 

Missing niet van toepassing 2 8,0 
onbekend 4 16,0 
Total 6 24,0 

Total 25 100.0 
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Worden er cursussen over de Friese taal en cultuur gegeven voor personeel in de culturele sector? 

Valid 

Missing 
Total 

Valid 

Missing 
Total 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

ja 5 20,0 20,8 20,8 
nee 19 76,0 79,2 100,0 
Total 24 96,0 100,0 
onbekend 1 4 ,0 

25 1000 

Worden er in uw gemeente uitwisselingsprogramma's georganiseerd met groepen uit andere 
minderheidstaalgebieden? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

ja 4 16,0 16,7 16,7 
nee 20 80,0 83,3 100,0 
Total 24 96,0 100,0 
onbekend 1 4 ,0 

25 1000 

Is het gebruik van Fries een aandachtspunt bij het beleid t.a.v de lokale omroep? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 20,0 20,8 20,8 
nee 14 56,0 58,3 79,2 
3 5 20,0 20,8 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Houdt de gemeent bij de selectiecriteria of benoemingscriteria voor leden van programmaraad van de lokale omroep 
rekening met de tweetaligheid van de provincie Fryslän? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 16,0 16,7 16,7 
nee 14 56,0 58,3 75,0 
3 6 24,0 25,0 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente het verschijnen van dorpskranten en streekbladen in het Fries? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 24 96,0 100,0 100,0 
Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 

Gebruikt de gemeente het Fries in aankondigingen in streekbladen of nieuwsbladen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 7 28 ,0 29,2 29,2 
nee 17 68,0 70,8 100,0 
Total 24 96,0 100,0 

Missing onbekend 1 4 ,0 
Total 25 1000 
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Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij het beleid t.a.v sport(voorzieningen)? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4 ,0 4,3 4,3 
nee 22 88,0 95,7 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij het beleid t.a.v. recratie(voorzieningen)? 

Va lid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4 ,0 4,3 4,3 
nee 22 88,0 95,7 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries C.q. streektaal bij beleid t.a.v. toeristische voorzienigen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8,0 8,7 8,7 
nee 21 84 ,0 91,3 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij hetjongerenbeleid? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 2 8 ,0 8,7 8,7 
nee 21 84,0 91 ,3 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij het ouderenbeleid? 

Valid Cumulative 
Fr~uency Percent Percent Percent 

Valid ja 3 12,0 13,0 13,0 
nee 20 80,0 87,0 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 1000 

Gebuikt de gemeente het Fries ook in het overleg over zorg beleid? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 4 16,0 20,0 20,0 
nee 16 64,0 80,0 100,0 
Total 20 80,0 100,0 

Missing oncodeerbaar 1 4 ,0 
onbekend 4 16,0 
Total 5 20,0 

Total 25 1000 
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Stimuleert de geente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zog instellingen c.q 
streektaal kan gebruiken, zoals de GGD? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 19 76,0 100,0 100,0 
Missing niet van toepassing 4 16,0 

onbekend 2 8,0 
Total 6 24,0 

Total 25 100.0 

Stimuleet de gemeente als overheid overlagpartner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken. zoals het consultatiebureau? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 17 68,0 100,0 100,0 
Missing niet van toepassing 6 24,0 

onbekend 2 8,0 
Total 8 32,0 

Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zorg instellingen het 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals de schoolarts? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid nee 18 72,0 100,0 100,0 
Missing niet van toepassing 5 20,0 

onbekend 2 8,0 
Total 7 28,0 

Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente als overheid overlag partner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals wooncentra voor ouderen? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percen1 Percent Percent 

Val id ja 1 4,0 5,6 5,6 
nee 17 68,0 94,4 100,0 
Total 18 72,0 100,0 

Missing niet van toepassing 5 20,0 
onbekend 2 8,0 
Total 7 28,0 

Total 25 1000 

Stimuleert de gemeente als overheid overleg partner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals verzorgings- en verpleegtehuizen? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,3 4,3 
nee 17 68,0 73,9 78,3 
niet van toepassing 5 20,0 21 ,7 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 
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Stimuleert de gemeente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellïngen het ' 
Fries c,q. streektaal kan gebruiken, zoals de Thuiszorg? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,3 4,3 
nee 18 72,0 78,3 82,6 
niet van toepassing 4 16,0 17,4 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het 
Fries c,q. streektaal kan gebruiken, zoals bij het Ambulancevervoer? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,3 4,3 
nee 16 64,0 69,6 73,9 
niet van toepassing 6 24,0 26,1 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen het 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals in de alarmcentrale 112? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4,3 4 ,3 
nee 17 68,0 73,9 78,3 
niet van toepassing 5 20,0 21,7 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 25 100.0 

Stimuleert de gemeente als overheid overlegpartner een beleid waarin de burger in contact met zorginstellingen get 
Fries c.q. streektaal kan gebruiken, zoals bij de brandweer? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 1 4,0 4 ,3 4 ,3 
nee 19 76,0 82,6 87,0 
niet van toepassing 3 12,0 13,0 100,0 
Total 23 92,0 100,0 

Missing onbekend 2 8,0 
Total 75 1000 
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Bijlage 3 





Figuur 1 

Wat voor soort beleid voert de gemeente, C.q . bestuurcommissie onderwijs, met 
betrekkinQ tot het Fries als vak en als voertaal. zoals omschreven in art 9 WPO, lid 4 en 8? 
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Heeft de gemeente een verordening vastgesteld over het gebruik van de Friese taal in 
schriftel ijke stukken, aansluitend bij de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht 
art. 2:11 en 2:12? 



Figuur 3 
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Wordt er bij nieuw te bouwen woonwijken gebruik gemaakt van het 
recht om om straatnamen in het Fries vast te stellen (op basis van 
Gemeentewet art. 158)? 
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Figuur 5 
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Welke vaardigheden in het Fries verwacht de gemeente van 
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Figuur 6 
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10 ~----------------------------------------------~ 

8 

6 

c: 4 
$ 
c: 
al 
al 
E 
al 2 
Cl 

ro 
ë 
co « 0 

o 4 5 6 7 8 9 

Aantal cultuurinstellingen 



Figuur 7 

Gebruikt de gemeente het Fries ook in het overleg over zorgbeleid? 
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