
 

 

 

AGENDA van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) 

Datum: Maandag 8 april 2019 
 
Tijd: 16.15 – 17.45 uur (inloop vanaf 16.00 uur, aansluitend dinerbuffet tot 18.45 uur) 
 
Plaats: Van der Valk Hotel Sneek  
 

* = bijlage 
 
1. Opening door VFG-voorzitter Fred Veenstra 

 
2. *Vaststellen verslag van de BALV van 13 november 2018 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. *Huishoudelijke onderwerpen  

A. Verslag kascommissie 
B. Verslag secretaris / penningmeester 
C. Vaststelling exploitatierekening, jaarrekening  en balans per 31 december 2018 
D. Vaststelling jaarverslag 2018 
E.  Vaststelling begroting 2020 en contributie 2020 
F. Afscheid lid kascommissie VFG 
G. Benoeming nieuw lid kascommissie VFG 
H. Voordracht en (her)benoeming leden VFG-bestuur  

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering melden bij de 
voorzitter 

I. Rondvraag 
J. Sluiting huishoudelijk gedeelte  

 
5. Democratie is geen groepstherapie 

De democratie binnen het openbaar bestuur is volop in beweging. Waar lange tijd de 
representatieve democratie vrijwel als enige vorm van democratie werd gezien, springen 
tegenwoordig verschillende verschijningsvormen van democratie in het oog, waarbij de nadruk 
vooral ligt op diverse vormen van burgerparticipatie bij maatschappelijke vraagstukken. Deze 
manifesteren zich het duidelijkst op lokaal niveau en stellen het lokale bestuur voor mooie, maar 
soms ook moeilijke uitdagingen. Hoe krijgen gemeenten het voor elkaar dat mensen mee willen 
doen, ook de inwoners die zich nu niet betrokken of vertegenwoordigd voelen? Wat voor gevolgen 
hebben de diverse vormen van burgerparticipatie voor de rollen en taken van het college en de 
gemeenteraad? Is burgerparticipatie van toegevoegde waarde en de ultieme oplossing? Wat 
willen we eigenlijk oplossen? En wordt democratie eigenlijk geen groepstherapie wanneer 
iedereen over alles mag meepraten?  
 
Er zijn twee gastsprekers uitgenodigd die ieder vanuit verschillende invalshoeken hun licht over dit 
onderwerp laten schijnen: 

 

 Annemarie Kok (www.annemarie-kok.nl) – publiciste en verbonden aan de RUG 
Eind vorig jaar verscheen haar essay Herinnering aan de rechtsstaat; Pleidooi voor serieus 
openbaar bestuur waarin ze pleit vóór politici die doen waarvoor ze zijn aangesteld en tegen 
verregaande burgerbemoeienis met het bestuur. 

 
 

http://www.annemarie-kok.nl/
https://drive.google.com/file/d/1cz6Yi3Q6v0vqNytOEc63buit1Q_Xp1EO/view
https://drive.google.com/file/d/1cz6Yi3Q6v0vqNytOEc63buit1Q_Xp1EO/view


 

 

 Frank Speel – programmamanager lokale democratie VNG. 
Begin dit jaar verscheen zijn essay De inwoner centraal in Binnenlands Bestuur waarin hij samen 
met Boudewijn Steur (BZK) enkele perspectieven schetst over hoe inwoners invulling kunnen 
geven aan hun zeggenschap.  

 
Ter aanvulling op bovenstaande informatie zijn nog een tweetal documenten als bijlage 
toegevoegd. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om mede op basis van de betogen van beide sprekers met elkaar 
over dit onderwerp in gesprek en discussie te gaan. De discussie staat onder leiding van VFG-
voorzitter Fred Veenstra. 

 
6. Sluiting 

Na afloop van de vergadering wordt u van harte uitgenodigd voor een dinerbuffet en een drankje 
om nog even informeel na te praten. 
 

https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie

