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LEDEN 
In het verslagjaar telde de provincie Fryslân 24 gemeenten. Alle 24 Friese gemeenten zijn lid van de 
vereniging.  
 
SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR  
Per 31 december 2017 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld: 
 
voorzitter  dhr. T. J. van der Zwan  burgemeester van Heerenveen 
vicevoorzitter  vacant 
secretaris /  
penningmeester  dhr. F. van der Heide  griffier van Smallingerland 
 
leden   dhr. J. B. Wassink  burgemeester van Terschelling 

dhr. D. Durksz    wethouder van De Fryske Marren 
mw. G. Wielinga  wethouder van Súdwest-Fryslân  
dhr. W. Kooistra   wethouder van Opsterland 
dhr. B. Bonnema   wethouder van Littenseradiel 
mw. P. de Graaf  wethouder van Dongeradeel 

   vacant    
 
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen heeft het VFG bestuur tijdens de BALV van 31 
oktober 2017 in samenspraak met de leden besloten om tussentijds vrijgevallen vacatures niet 
meer tijdens deze (kortlopende) collegeperiode te vervullen, maar dit voor de volgende 
collegeperiode vanaf 2018 te doen. De vacatures zijn in de loop van 2017 ontstaan door het 
vertrek van Isabelle Diks (wethouder van Leeuwarden, is Tweede Kamerlid geworden) en 
Houkje Rijpstra (wethouder van Tytsjerksteradiel, is directeur Circulair Friesland geworden). 
Vanwege de herindeling van de gemeente Littenseradiel zal Bram Bonnema per 1 januari 2018 
geen deel meer uitmaken van het VFG bestuur en zal zijn positie derhalve ook vacant zijn. 
    
VFG BESTUURSBUREAU 
Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk 
secretaris, 36 uur), mevrouw V. Glas (bureaumanager, 32 uur), mevrouw J. Westerman 
(bestuursondersteuner, 30 uur), mevrouw A. Zijlstra (bestuursondersteuner, 24 uur). De bezetting 
omvatte derhalve in het verslagjaar bijna 3,4 fte. Vanwege zwangerschapsverlof van mevrouw 
Westerman is de bezetting gedurende het verslagjaar een aantal maanden 2,6 fte geweest. 
 
Het VFG bestuursbureau is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden, 
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden.  
 
VFG LEDENVERGADERINGEN  
De VFG organiseert doorgaans twee maal per jaar een ledenvergadering. Eén in het voorjaar 
(ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
op 3 april plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Na een kort huishoudelijk gedeelte stond er 
tijdens deze ALV ook weer een actueel thema centraal: De kloof als kwestie: ontwikkelagenda 
lokale democratie. Gastsprekers waren o.a. Jacques Wallage (voorzitter Raad voor het openbaar 
bestuur), Kees Breed (Themadirecteur Lokale Democratie VNG) en Arno Brok (CdK provincie 
Fryslân). Daarnaast was Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG, aanwezig om de 
aanwezigen bij te praten over de actuele ontwikkelingen in Den Haag en in het bijzonder de inzet 
richting het nieuwe kabinet. 
 
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering vond op 31 oktober plaats in het Van der Valk 
Hotel in Sneek. Na een kort huishoudelijk gedeelte, gaf Jantine Kriens een toelichting op de laatste 
stand van zaken met betrekking tot het regeerakkoord en de uitwerking hiervan voor gemeenten. 
Verder stond de BALV vooral in het teken van de zogenaamde ‘midterm review’ van het college 
van GS. Dit was conform de afspraak die op 27 oktober 2015 met GS is gemaakt. Toen ging het 
net aangetreden college van GS met de aanwezigen in gesprek over een aantal belangrijke 
thema’s uit het Uitvoeringsprogramma “mei elkenien, foar elkenien’ Nu halverwege de 
collegeperiode was het tijd om een  tussenbalans op te maken: hoe staat het met de realisering 
van de voornemens uit het Coalitieakkoord en Uitvoeringsagenda? Vanwege de afwezigheid van 
CdK Arno Brok, trapte loco-CdK Sander de Rouwe af met een korte toelichting op waar het college 



 

4 

 

nu halverwege de collegeperiode ongeveer staat en wat de uitdagingen voor de komende jaren 
zijn. Daarna konden de aanwezigen aan verschillende statafels informeel met de gedeputeerde in 
gesprek over diverse onderwerpen en thema’s. De avond werd plenair afgesloten met een korte 
terugkoppeling van een aantal VFG bestuurders over datgene wat bij de verschillende statafel was 
besproken.  
 
VFG BESTUURSVERGADERINGEN  
Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vier maal. De vergaderingen werden zoals 
gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd vergaderd bij 
de gemeenten Littenseradiel, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel en Het Bildt. Tijdens de 
bestuursvergaderingen werden actuele bestuurlijke vraagstukken en onderwerpen besproken. 
Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende VFG 
portefeuillehoudersoverleggen. Na afloop van de bestuursvergaderingen vond iedere keer een 
lunchontmoeting met het plaatselijke college plaats waarbij diverse actuele bestuurlijke thema’s de 
revue passeerden. 
 
COMMUNICATIE 
Op de vernieuwde website www.friesegemeenten.nl is gedurende het verslagjaar allerlei actuele 
informatie voor gemeentebestuurders en raadsleden gepubliceerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
het VFG informatieboekje, de VFG agenda en verslagen van diverse bijeenkomsten  
 
Gedurende het verslagjaar is er periodiek een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden 
verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten.  
 
Tot slot is in het verslagjaar regelmatig gebruik gemaakt van het twitteraccount @VFG_Fryslan. 
Het twitteraccount wordt met name gebruikt voor het aankondigen van bijeenkomsten en het 
communiceren van nieuwsberichten. 
 
OVERLEG MET GEDEPUTEERDE STATEN  
De agendacommissie bestaande uit gedeputeerde Sander de Rouwe en VFG voorzitter Tjeerd van 
der Zwan kwam in het verslagjaar tweemaal (27 februari en 4 september) bijeen. Doel van de 
agendacommissie is om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af te stemmen. 
Tevens wordt het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene Ledenvergadering 
van de VFG en / of een GS / VFG overleg. 
 
JUBILEUMBIJEENKOMST VFG 100 jaar 
Op maandag 11 september jl. vond in Stadsschouwburg de Harmonie de jubileumbijeenkomst van 
de VFG plaats in het kader van het 100-jarig bestaan. Tijdens het plenaire jubileumprogramma 
stonden verleden, heden en toekomst centraal. De presentatie van het jubileumprogramma was in 
handen van Marijke Roskam. Met medewerking van een aantal inspirerende sprekers (Bearn Bilker 
en Sheila Sitalsing) en speciale gasten (Tjeerd van der Zwan, Ferd Crone, Arno Brok, Jantine 
Kriens, Aukje de Vries, Isabelle Diks, Razwan Popal en Jouke Spoelstra) ging zij op interactieve 
wijze met de ongeveer 130 aanwezigen in gesprek over het verleden, heden en de toekomst van 
het Friese lokale bestuur in het algemeen en de VFG in het bijzonder. Het plenaire gedeelte werd 
op ludieke wijze samengevat en afgesloten door Willem Gunneman en pianist Menno Beijer. Een 
(foto)verslag van deze feestelijke dag is hier te vinden: http://friesegemeenten.nl/vfg-100-jaar.html 
 
VFG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEGGEN  
De VFG organiseerde in het verslagjaar op een negental beleidsterreinen portefeuillehoudersover-
leggen. Bij de VFG portefeuillehoudersoverleggen wordt de verantwoordelijk gedeputeerde altijd 
van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Voorzitters van de verschillende overleggen zijn de 
VFG bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende portefeuille binnen het 
bestuur. Een vast agendapunt bij alle portefeuillehoudersoverleggen is de terugkoppeling van de 
Friese afgevaardigde uit de gelijknamige VNG-commissie.  
 
BESTUUR EN VEILIGHEID  
In het verslagjaar vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid eenmaal plaats.  
 
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid van 11 oktober in het Stadhuis 
van Leeuwarden stonden twee thema’s centraal: gemeentelijke samenwerking Algemene 

http://www.friesegemeenten.nl/
http://friesegemeenten.nl/vfg-100-jaar.html
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Verordening Gegevensbescherming (AVG) en democratische vernieuwing.  Carla Aden 
(Leeuwarden) en Gerda Klooster (Smallingerland) informeerden de portefeuillehouders over het 
hoe, wat en waarom van de AVG en de werkzaamheden van de provinciale werkgroep. Jornt van 
Zuylen, projectleider Democratic Challenge, BZK/VNG-experimenteer- en leerprogramma lokale 
democratievernieuwing ging, mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, met de 
portefeuillehouders in gesprek over democratische vernieuwing. Tot slot wisselden de 
portefeuillehouders , onder leiding van voorzitter Bert Wassink, ervaringen uit met betrekking  tot 
de naleving en handhaving van de nieuwe regels in de Drank & Horecawet.  
 
RUIMTE EN WONEN, DUURZAAMHEID EN ENERGIE 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.  
 
Op donderdag 30 maart 2017 vond het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid 
en Energie plaats bij platform GEEF in de NHL te Leeuwarden. GEEF is het Gezondheid Expertise 
en Educatiecentrum Friesland. Het platform wil samen met partners technologische kansen 
benutten in wonen, zorg en welzijn. Na presentaties over platform GEEF, het project Zorgklaar 
door Elkien en de Bewustwordingscampagne door Generatie Thuis, was er een rondleiding door 
‘Het huis van het heden’. Hier kon men allerlei technische snufjes bekijken die het mogelijk maken 
langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook de portefeuillehouders Sociaal Domein en 
Gezondheid en Welzijn waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

Op 22 juni jl. waren de portefeuillehouders Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie te gast op 
het Ecomunitypark te Oosterwolde. Anne Jan Zwart van Ecostyle en Arnoud de Vries van de 
Friese Milieu Federatie hebben verteld hoe het is gelukt om het bedrijventerrein zo in te richten dat 
het een voorbeeld bedrijventerrein is op het gebied van het gebruik van duurzame energie, 
materiaalgebruik, natuurvriendelijke inrichting en ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens konden de 
portefeuillehouders dit met eigen ogen zien. Verder zijn de portefeuillehouders bijgepraat over de 
stand van zaken van de Friese Energiestrategie.  

Op 21 september jl. vergaderden de portefeuillehouders Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en 
Energie  in de raadszaal van gemeente Ferwerderadiel.  De portefeuillehouders werd gevraagd om 
bij woningbouwafspraken tussen de Friese gemeenten en de provincie te werken met een concept-
agenda. Deze agenda geeft een bredere kijk dan alleen de woningbouw-contigenten. De 
portefeuillehouders konden zich hier in vinden. Verder werd aandacht gevraagd voor het project 
‘Elfwegentocht’, waarbij het de bedoeling is om in juli 2018 twee weken fossielvrij te reizen in heel 
Friesland. Tot slot werden de portefeuillehouders bijgepraat over de stand van zaken van De 
Friese Aanpak Omgevingsvisie. 
 

Op 14 december jl. waren de portefeuillehouders Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie te 
gast in het Provinsjehûs te Leeuwarden.  De VNG gaf een presentatie over klimaatadaptatie en de 
inhoud van het Deltaplan.  Huurdersvereniging ‘De Bewonersraad Friesland’ heeft hun brief 
toegelicht over de  ‘Woningmarktregio Friesland’ . Verder heeft Houkje Rijpstra als kwartiermaker 
van de Friese Energie Strategie (FES), iedereen bijgepraat over de stand van zaken van de FES. 
Tot slot werd voorzitter Bram Bonnema met applaus bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de 
VFG. 
 
FINANCIEN   
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën van 25 januari jl. vond plaats in de raadzaal van de 
gemeente Dongeradeel te Dokkum. Tijdens dit overleg hebben de portefeuillehouders met de NBA, 
de beroepsorganisatie van accountants, van gedachten gewisseld over de 
accountantsproblematiek. Verder zijn de portefeuillehouders bijgepraat door Van der Lei van de 
VNG over het rapport ‘Eerst de politiek, dan de techniek’ van Raad voor financiële verhoudingen.  
 

Het portefeuillehoudersoverleg Financiën van 17 mei vond plaats in de raadszaal van de gemeente 
Leeuwarden. Jan de Laat (Wethouder Gouda) ging in gesprek met de Friese portefeuillehouders 
over de perspectieven op een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille 
Financiën, met als onderwerpen investeren in groei, flexibel begroten en nieuwe financiële 
arrangementen. Verder gaf De Laat zijn kijk op de verdeelmodellen bij het gemeentefonds en de 
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opschalingskorting. Daarnaast presenteerde de VNG de omvang en inhoudelijke onderbouwing 
van activiteiten gefinancierd uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in 2018. Tot slot 
heeft de VNG de aanwezigen bijgepraat over de betekenis van de verkiezingsuitslag op financieel 
gebied voor gemeenten plus een inkijkje in de meicirculaire. 

De VNG heeft op 8 november jl., in het gemeentehuis van Opsterland te Beetsterzwaag, de 
gevolgen van het aanstaande regeerakkoord voor de gemeenten gepresenteerd. Er lijkt in het 
akkoord meer geld beschikbaar te komen voor gemeenten. Daarnaast heeft de VNG de uitkomsten 
van het onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van gemeenten in het sociaal domein over 2016 
toegelicht.  Tekorten spelen met name op het gebied van Jeugd bij grotere steden. 

SOCIAAL DOMEIN 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 2 maart vond plaats in de raadszaal van 
de gemeente Leeuwarden. De portefeuillehouders werden geïnformeerd over privacy en 
gegevensdeling en het onderwerp toezicht op de kwaliteit van zorgaanbieders kwam aan bod. 
Daarnaast werd er gesproken over de werkzaamheden van Zorg om boer en tuinder. Ten slotte 
werd er een stand van zaken gegeven aan de portefeuillehouders over de aanpak van 
laaggeletterdheid. 

Op donderdag 15 juni vond in de raadszaal van de gemeente Opsterland het tweede VFG 
portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein plaats. De gemeente Smallingerland presenteerde de 
zoektocht  en beleidsontwikkeling op het gebied van integratie van de gemeente Smallingerland, 
waarbij tevens de nieuwe route werd toegelicht. Verder presenteerde Riverwise het project ‘Mijn 
Eigen Stekkie’. Dit is ontstaan vanuit het Programma Sociaal-Medische 1e lijn.  

Tijdens het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 9 november 2017 in de 
raadszaal van de gemeente Smallingerland zijn de portefeuillehouders door Reclassering 
Nederland en de Dienst Justitiële Inrichtingen geïnformeerd over de gezinsbenadering. Daarnaast 
werd er gesproken over geografische informatiekaarten met betrekking tot de samenwerking 
tussen gemeenten en zorgverzekeraars door de VNG en de Friesland Zorgverzekeraar. 
 

Het VFG bestuur heeft besloten het VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vanaf 2018 

niet langer te laten plaatsvinden. Eventuele bespreekpunten zullen in één van de andere 

portefeuillehoudersoverleggen binnen het Sociale Domein worden geagendeerd.    
 
GEZONDHEID EN WELZIJN 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 9 maart vond plaats in de 
raadszaal van de gemeente Het Bildt. Het Fries Sociaal Planbureau heeft de aanwezigen 
geïnformeerd over ‘De staat van Friese senioren’. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en 
Dementie aan de Universiteit van Amsterdam, was door ziekte helaas verhinderd waardoor het 
onderwerp de ‘Sociale Benadering van Dementie’ kwam te vervallen. De gemeente Heerenveen 
heeft tezamen met Loek Punt, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Friesland, gesproken over 
een dementievriendelijke gemeente/samenleving volgens het stappenplan van Alzheimer.   

Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 13 juli in het Zorgcentrum 
Berchhiem te Burgum kregen de portefeuillehouders een toelichting op het programma ‘preventie 
in de wijk’ en het onderzoek ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2017’. Na een kort 
openingswoord van de gastlocatie over deze zorginstelling presenteerde het RIVM een tool die zij 
ontwikkelen om gezondheidspreventie in de wijk te verbeteren. Daarbij wilden zij ook graag weten 
waar de portefeuillehouders in Friesland tegen aanlopen. Verder presenteerde ZorgpleinNoord hun 
onderzoek ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2017’.  
 
Het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn vond plaats op 12 oktober in 
de raadszaal van de gemeente Leeuwarderadeel. Het Centrum Indicatiestelling Zorg deelde 
inzichten over aanvragen en toegang per gemeente tot de Wet langdurige zorg. Daarnaast werd 
het Rekenkameronderzoek Wmo2015 in 16 Friese gemeenten besproken. 
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ONDERWIJS, JEUGD en SPORT 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport van 6 april vond plaats in de 
raadszaal van de gemeente Littenseradiel. De portefeuillehouders werden geïnformeerd over het 
bereik van voorschoolse kindcentra voor peuters en de onderwijsmonitor door Frans Veltman en 
het Fries Sociaal Planbureau. Daarnaast werd er gesproken over krimp op scholen en de relatie 
met herindelingen door de gemeente Leeuwarden. Ten slotte sprak Platform Kees (kennisplatform 
Kind En ((Echt)Scheiding in Noord Nederland ) over scheidingsproblematiek. 
 
Op donderdag 16 november vond het tweede en tevens laatste VFG portefeuillehoudersoverleg 
Onderwijs, Jeugd en Sport in de raadszaal van de gemeente Leeuwarden plaats. Op de agenda 
stond onder andere het project ‘Kamers met Kansen Friesland’. Daarnaast kregen de 
portefeuillehouders een toelichting van Weststellingwerf en Leeuwarden op hun pilot vallend onder 
het landelijke project ‘Collectieven tegen kindermishandeling’. 
 
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 
Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van 9 
februari jl. vond plaats in de raadzaal van de gemeente Tytsjerksteradiel te Burgum. Tijdens dit 
overleg zijn de portefeuillehouders door MKB-Noord en Lexnova geïnformeerd over het onderzoek 
‘de MKB-vriendelijkste gemeente’ en heeft Tytsjerksteradiel als MKB-vriendelijkste gemeente van 
Fryslân een toelichting op hun werkwijze gegeven. Verder heeft Merk Fryslân een presentatie 
gegeven over hun werkwijze, de huisstijl en het nieuwe platform. Tot slot heeft de provincie de 
portefeuillehouders bijgepraat over het uitrollen van Breedband in Fryslân. 
 
Het tweede portefeuillehoudersoverleg was op 6 juli jl. waarbij het overleg  te gast was in de 
Kanselarij te Leeuwarden. Innovatiepact Friesland presenteerde hier o.a. de stand van zaken van 
het ondernemersportaal Ynbussines met name gericht op Recreatie en Toerisme. Daarnaast 
presenteerden de ANNO-gemeenten de nota ‘uit de proeftuin Noordoost Fryslân’. Het Rijk heeft dit 
krimpgebied gekozen als proeftuin en wil door middel van meerdere proeftuinen inzicht krijgen hoe 
regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Gedeputeerde De Rouwe ging tot 
slot in gesprek met de portefeuillehouders over de opvolging van de aanbevelingen uit het 
koopstromenonderzoek. 

 

Op 19 oktober a.s. was het laatste portefeuillehoudersoverleg EZ, R&T van 2017 te gast bij 
gemeente Dantumadiel in Damwoude. De verschillende vormen van Ondernemersfondsen en de 
ervaringen van een drietal Friese Ondernemersfondsen (Gemeente Leeuwarden, Franeker en 
gemeente Dantumadiel) werden besproken. Daarnaast verzorgde Houkje Rijpstra als directeur  
van ‘Circulair Friesland’ een presentatie over deze Vereniging die opgericht is om die circulaire 
economie daadwerkelijk mogelijk te maken in Friesland. 
 
 
CULTUUR 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast was er een 
extra bijeenkomst voor de Friese bestuurders over LF2018. 
 
Op donderdag 13 april 2017 kwamen de portefeuillehouders cultuur bijéén in het stadhuis van 
Dokkum. De portefeuillehouders zijn bijgepraat over de pilot Kerkelijke archieven door Provincie, 
PKN en het betrokken archiefbureau. Verder heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken een 
presentatie gegeven over het behoud van Friese kerken. Tot slot is het vervolg gepresenteerd op 
het project Kultuuredukaasje mei Kwaliteit (KEK) door Keunstwurk. 
 
De Friese bestuurders zijn op 27 september jl.  alvast geïnformeerd over het programma voor 
LF2018 door directeur Tjeerd van Bekkum en  Immie Jonkman. In een ‘smúk’ zaaltje in ’t Buorskip 
te Beetsterzwaag hoorden ruim 40 Friese bestuurders hoe het hoofdprogramma van LF2018 er uit 
gaat zien.  
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Projecten zoals Stormruiters, Under de Toer en De Reuzen zijn de grote publiekstrekkers.  
Vervolgens kon per regio informatie worden ingewonnen over het iepen mienskipsprogramma, de 
culturele activiteiten vanuit de regio’s die zijn aangemeld bij LF2018.  
 
Het overleg voor Cultuur op 23 november jl. sloot het eerste deel aan bij het Krimpcafé in het MFA 
van Holwerd. Joop Mulder lichte zijn project ‘Sense of Place’ in het kader van LF2108 toe en Elles 
Bulder, lector Krimp & Leefomgeving van de Hanzehogeschool Groningen, gaf een inleiding over 
Kunst contra Krimp. Daarna zijn de portefeuillehouders apart geïnformeerd over het project ‘Leen 
een Fries’ van Bibliotheek Service Friesland ook in het kader van LF2018 en door Afûk over de 
stand van zaken Taalverordening - plus het beleidsplan Frysk in onze provincie. 
 
WERK EN INKOMEN 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 26 januari vond plaats in de raadszaal 
van de gemeente Harlingen. De portefeuillehouders werden geïnformeerd over de banenafspraak 
in de marktsector door mevrouw Schuijer van VNO-NCW Nederland en regio-inzet “Op naar de 
100.000 banen” en de heer Wind van VNO-NCW Noord. Daarnaast kregen de portefeuillehouders 
een stand van zaken over het Regionaal Werkbedrijf. Tjitte de Vries gaf tenslotte een stand van 
zaken over het project Kerstens.  
 
Op donderdag 18 mei vond het VFG portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadszaal van de 
gemeente Ooststellingwerf. Op de agenda stond onder andere een bespreking van de overgang 
van Onderwijs en Participatiewet, de laatste stand van zaken met betrekking tot de regionale 
aanpak ESF (Europees Sociaal Fonds) en een toelichting op hoe een loonwaardemeting dient 
plaats te vinden. 
 

Tijdens het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 2 november in de 
raadszaal van de gemeente Dongeradeel heeft het Regionaal Werkbedrijf een toelichting gegeven 
over waar zij op dit moment staan op het gebied van communicatie en wat de toekomstige plannen 
zijn. Daarnaast is gesproken over het provinciaal preventief aanpakken van betalingsachterstanden 
bij de Friesland Zorgverzekeraar. De portefeuillehouders en de directeur van De Friesland 
Zorgverzekeraar, Bert van der Hoek, hebben het convenant Vroegtijdige signalering 
schuldenproblematiek ter vergadering ondertekend.  
 
RAADSLEDENBIJEENKOMSTEN 
In het verslagjaar vond er één bijeenkomst plaats die speciaal gericht was op raadsleden. 
 
Op 19 juni jl. organiseerde de Friese kring van griffiers samen met de VFG een bijeenkomst 
specifiek gericht op raadsleden in het gemeentehuis te Joure. Hoofdgast was Koos Janssen, 
burgemeester van Zeist en voorzitter van de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur. Deze 
werkgroep stelde een ontwikkelagenda Lokale Democratie op die tijdens de ledenvergadering van 
de VNG is vastgesteld. Het is nu de bedoeling dat gemeenten op basis hiervan aan de slag gaan 
met de vitalisering van de lokale democratie. Koos Janssen ging in discussie met de ruim 50 
aanwezigen over wat de rol van een raadslid en de gemeenteraad hierbij is. Daarna waren er 
verschillende ‘pitches’ uit Friesland van experimenten op dit gebied. Koos Janssen sloot de 
bijeenkomst af door aan te geven dat het mooi is dat er al heel veel gebeurt in Friesland op het 
gebied van vitalisering van de democratie en dat de pitches hier goede voorbeelden van zijn. 
Janssen hoopt dat de voorbeelden veel inspiratie bieden om hier in eigen gemeente mee aan de 
slag te gaan. Janssen riep tot slot op: Eén raadslid kan het verschil maken, begin bij jezelf!  
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur per 31 december 2017 
 
Voorzitter: dhr. T.J. van der Zwan, burgemeester van Heerenveen 

Vicevoorzitter: vacant 

Secretaris/Penningmeester: dhr.  F. van der Heide, griffier van Smallingerland   

 
Bestuur en Veiligheid 

Portefeuillehouder: dhr. J. B. Wassink, burgemeester van Terschelling 
 
Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 

Portefeuillehouder: dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel 
 
Financiën en Middelen 

Portefeuillehouder: dhr. D. Durksz, wethouder van De Fryske Marren 
 
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie 

Portefeuillehouder: vacant 
 
Gezondheid en Welzijn 

Portefeuillehouder: G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport 

Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder van Opsterland 
 
Werk en Inkomen 

Portefeuillehouder: vacant 
 
Sociaal Domein 

Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder van Opsterland 
 
Cultuur  

Portefeuillehouder: mevr. P. de Graaf, wethouder van Dongeradeel 
 
Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden 

Portefeuillehouder: dhr.  F. van der Heide, griffier van Smallingerland   
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Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies per 31 
december 2017 

VNG Bestuur 
dhr. T.J. van der Zwan -  burgemeester van Heerenveen 
dhr. F. Crone – burgemeester van Leeuwarden 

VNG commissie Bestuur en Veiligheid 
Geen Friese vertegenwoordiger 

VNG commissie Europa en Internationaal 
dhr. R. Jonkman – wethouder van Opsterland 

VNG commissie Gezondheid en Welzijn 
mw. S. van Gent – wethouder van Súdwest-Fryslân 

VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport 
dhr. S. Feitsma – wethouder van Leeuwarden 

VNG commissie Werk en Inkomen 
dhr. A. Ekhart – wethouder van Leeuwarden 
mw. J. Schouwerwou – wethouder van De Fryske Marren 

VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit 
Geen Friese vertegenwoordiger 

VNG commissie Ruimte en Wonen 
dhr. R. Hoek – gemeentesecretaris van Leeuwarden 
mw. M. Le Roy – wethouder van Harlingen 

VNG commissie Financiën 
dhr. G. Schippers – wethouder van Tytsjerksteradiel 

VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid 
dhr. J. B. Wassink – burgemeester van Terschelling  

College van Arbeidszaken 
dhr. F. Douwstra – wethouder van Leeuwarden 
dhr. H. Boon – wethouder van Harlingen 
dhr. D. Stoker – wethouder van Súdwest-Fryslân 

Subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg 
dhr. W. Kooistra – wethouder van Opsterland 

Subcommissie Water  
mw. T. Schokker – Strampel – burgemeester Vlieland 

Adviescommissie Asiel en Integratie 
dhr. T.J. van der Zwan - burgemeester van Heerenveen 
dhr. A. Ekhart – wethouder van Leeuwarden  
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Overzicht VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuurgroepen per 31 
december 2017 
  
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)  
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel 
Plaatsvervanger: Mevr. G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Provinciale Commissie verbetering landbouwstructuur 
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel 
 
Fryske Rie 
Mevr. P. de Graaf, wethouder van Dongeradeel 
  
Wenjen Oerlis Fryslân (WOF) 
Dhr. J.A. Nicolai,  wethouder van Leeuwarden 
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel 
Dhr. J. van der Horst, wethouder van Smallingerland 
Mevr. G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
Dhr. R. Bos – wethouder van Dantumadiel 
 
Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Fryslân (ROF) 
De verkeersportefeuillehouders van de gemeenten: 
(rechtstreeks): Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland 
(op aanwijzing VFG): Kollumerland, Weststellingwerf, Franekeradeel  
 
Stichting GBKN 
Dhr. W. van den Berg, burgemeester van Ferwerderadiel 
  
VEGANN 
Dhr. M. Offinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Klankbordgroep Friese Merenproject 
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel 
 
Raad van Advies Merk Friesland 
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel 
   
Raad van Advies Kredietbank Nederland 
Mevr. H. Rijpstra (voorzitter) 
Dhr. A. Dijkstra, wethouder van Menameradiel (vicevoorzitter) 

 
Adviescommissie Kansenfonds 
Mevr. H. Rijpstra 
Mevr. G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Raad van Commissarissen Afvalsturing Fryslân N.V. 
Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens 
Dhr. J. Bonnema 
Dhr. W.J.K. Brugman 
 
Bestuur Sportgala Fryslân 
Dhr. J. Zoetendal, wethouder van Heerenveen  
 
Bestuurlijk overleg Veenweidevisie. 
Dhr. F. Veltman, wethouder van De Fryske Marren  
 


