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In welke mate dragen de voorgestelde acties, waarvoor budget wordt gevraagd, bij aan
de doelen zoals voor ogen gesteld in de bestuurlijke overeenkomst? Dit met het oog op
effectiviteit en efficiency.
De bedoelde bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid (BOFT) stelt als doelen
a. het voeren van ambitieus taalbeleid, zodanig dat er sprake is van vooruitgang op dat
gebied voor alle burgers en
b. het handhaven van het bestaande gebruiksniveau van de Friese taal zoals dat in de
praktijk en in het dagelijks leven tot uiting komt in de deelnemende gemeenten vóór de
fusie.
Deze overeenkomst is in 2013 opgesteld voorafgaande aan de nu nieuw gevormde
gemeenten Heerenveen en Leeuwarden naar aanleiding van de herindeling van
Boarnsterhim en de nu nieuw gevormde gemeente De Fryske Marren, naar aanleiding
van de herindeling van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân en Súdwest
Fryslân.
De acties waarvoor budget is gevraagd zijn met name om de eigen gemeentelijke
organisatie en burgers te faciliteren bij het realiseren van het ambitieus taalbeleid; het
beheersen van het Fries is daarbij een onmisbaar uitgangspunt.
In hoeverre heeft afstemming plaatsgevonden over de nu gekozen aanpak (en
bijbehorende financiële investering) met andere gemeentes? Oftewel zijn ideeën,
ervaringen uitgewisseld met het oog op de gezamenlijke intenties, doelen.

Elke gemeente is met inachtneming van o.a. de doelstellingen uit de hierboven
genoemde overeenkomst, autonoom in zijn beleidskeuzes inzake (Fries) taalbeleid en dus
ook voor het al dan niet doen van investeringen ten behoeve van dat gemeentelijke
(Fries) taalbeleid. Er wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau regulier informatief overleg
gevoerd tussen (bijna) alle gemeenten en de provinsje Fryslân over het Fries taalbeleid
en hoe de doelstellingen te bereiken (aanpak, instrumenten, enz.). We vinden het
belangrijk om te weten wat onze eigen inwoners, partners en medewerkers vinden en
willen; daarmee wordt het een verhaal dat past bij de gemeente Heerenveen.

