Kronenburger Bode
Buitenlandeditie • Nr. 54, januari 2015 • Losse nummers KG4,70 • Redactieadres: Oeds Haaksmastraat 64-66, KB-021Y55 Friescheburg
Utlandutgyfte • Nr. 54, issem 2015 • Losse nummeren KG4,70 • Editeorsadresse: Oeds Haaksmastreate 64-66, KB-021Y55 Friiskeborg

Oden Eestkemer-Dankert klaar met PfG en ROOS!
Tweede Oostkamer-Dankert rond met PvG en ROOS!
19 december 2014 – De PvG, die eind oktober de parlementsverkiezingen ruimschoots
won, is opnieuw in zee gegaan met de centrumlinkse partij ROOS!. In november bleek al dat
de besprekingen tussen de PvG en de LKP, die zich allebei als liberaal identificeren en dus
voor de hand liggende coalitiepartners waren, op niets uitliepen en dat de PvG opnieuw met
ROOS! om de tafel wilde. Vandaag presenteerden koning Ernst Frederik en premier Dankert
de nieuwe regering aan de pers. De inauguratie vindt plaats op 6 februari 2015.
De volgende regering is flink verkleind ten opzichte van de huidige. In plaats van zestien zullen er
nog twaalf ministers overblijven, de premier niet meegerekend. Ook het aantal staatssecretariaten
zal hierom door de nieuwe regering worden verminderd; van de huidige dertien zullen er
verscheidene worden samengevoegd om uiteindelijk op zes uit te komen. De regering hoopt zo te
kunnen besparen op overheidskosten.
In de nieuwe regering zitten veel oude bekenden, maar ook enkele nieuwe namen. Etto Reer, die
namens de PvG sinds 2008 minister van financiën was en ons land daadkrachtig wist te
beschermen tegen de financiële crisis, gaat met pensioen. De portefeuille gaat naar de partijleider
van ROOS! Geraldine Németh; zij wordt tevens vice-premier. Mathias Schydtz (ROOS!) blijft minister
van buitenlandse zaken, Jan Føre (PvG) minister van justitie, Thomas Bouma (PvG) minister van
economische zaken, en Evelien Popma de Burch (PvG) minister van defensie. Op binnenlandse
zaken komt daarentegen Bernadette Holttorp-McKiernan (PvG), die tot nu toe werkzaam was bij de
nationale recherche. De nieuwe regering telt in totaal vijf vrouwen en acht mannen.
Bij de staatssecretariaten krijgt Jolanda Keimpeman-Keizer (PvG) de leiding over een sterk gegroeid
BECS (Buitenlandse Economische en Culturele Samenwerking), waaronder nu ook AGL- en OASzaken vallen. Verder zijn er de staatssecretariaten IBVI (immigratie, binnenlandse veiligheid en
informatie), CTSMC (cultuur, toerisme, sport, media en communicatie), Criminaliteit en
Slachtofferhulp, Kansen en Ontplooiing (emancipatie, werkgelegenheid, onderwijs), en Innovatie en
Wetenschappen. Het volledige overzicht:
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Aardbeving Kaupelan
4 november 2014 – Het Aziatische
koninkrijk Kaupelan is gisteren
getroffen door een zware aardbeving, melden de Kaupelanese en
Indonesische pers. Aan de zuidkust
van het eiland Wisanyo werd zware
schade gerapporteerd en er zijn
vele tientallen doden te betreuren;
talloze anderen raakten gewond. De
regering heeft laten weten mee te
leven met de slachtoffers en hun
families en heeft hulp aangeboden
aan de regering van Kaupelan.

Ryssdal Instituut EIDI?
13 november 2014 – Het begin dit
jaar door de Technische Universiteit
‘Kornelis Frankema’ opgerichte
Steen Ryssdal Instituut, dat onderzoekt in hoeverre de invloed van de
Verenigde Staten op het leefmilieu
in ons land kan worden beperkt, wil
een aanvraag indienen bij de Exumbraconventie om erkend te worden
als een EIDI (Exumbran Institute of
Development and Industry). Zo’n
erkenning kan leiden tot financiële
sponsoring vanuit de Conventie en
het instituut kan dan zijn kennis
beter delen met andere EIDI’s en
vice versa.
Het Steen Ryssdal Instituut is genoemd naar de Kronenburgse klimatoloog Steen Ryssdal (1897 –
1987), die onder andere baanbrekend onderzoek deed naar de gevolgen van de opwarming van de
aarde voor de luchtdruk in ons land
en het noordoosten van de Verenigde Staten.
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