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LEDEN 
In het verslagjaar telde de provincie Fryslân 20 gemeenten. Alle 20 Friese gemeenten zijn lid van de 
vereniging.  
 
SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR  
Per 31 december 2018 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld: 
 
voorzitter  dhr. F. Veenstra   burgemeester van De Fryske Marren 
vicevoorzitter  dhr. J. B. Wassink  burgemeester van Terschelling 
secretaris /  
penningmeester  dhr. T. D. de Jong  griffier van Dantumadiel 
 
leden   dhr. R. Sluiter   burgemeester van Harlingen 

mw. G. Wielinga  wethouder van Súdwest-Fryslân  
mw. P. de Graaf   wethouder van Dongeradeel 

   mw. C. de Pee   wethouder van Waadhoeke 
   dhr. J. Zoetendal  wethouder van Heerenveen  
   dhr. H. van Gelder  wethouder van Leeuwarden 
   dhr. R. Jonkman   wethouder van Opsterland 
    
    
VFG BESTUURSBUREAU 
Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk 
secretaris), mevrouw V. Glas (bureaumanager), mevrouw J. Westerman (bestuursondersteuner), 
mevrouw A. Zijlstra (bestuursondersteuner). De totale bezetting omvatte in het verslagjaar bijna 3,4 
fte.  
 
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 algemene ledenvergadering. Eén in het 
voorjaar (ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) op 4 juni plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast het vaststellen van de financiële 
stukken en het jaarverslag, stond het huishoudelijk gedeelte vooral in het teken van het afscheid 
van VFG-voorzitter Tjeerd van der Zwan en de verkiezing van een nieuwe voorzitter door de 
leden. Uit de vier kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld is uiteindelijk Fred Veenstra 
door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van de VFG. Daarnaast werden Jelle Zoetendal 
(Heerenveen), Caroline de Pee (Waadhoeke), Roel Sluiter (Harlingen) en Herwil van Gelder 
(Leeuwarden) door de leden benoemd tot bestuurslid. Tot slot is afscheid genomen van Wietze 
Kooistra (Opsterland, maximale zittingsperiode van acht jaar bereikt) en Durk Durksz (De Fryske 
Marren, vanwege de verkiezing van Fred Veenstra waarmee hij de nieuwe vertegenwoordiger 
namens deze gemeente in het VFG bestuur is). 
 
Het thematische gedeelte stond geheel in het teken van het Interbestuurlijke Programma (IPB). 
Hierin zijn gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In het IBP staan tien maatschappelijke opgaven centraal. 
Het is de bedoeling dat de samenwerking vanuit de inhoud en op basis van wederkerigheid tot 
stand komt, met de uitvoering van de opgaven als uitgangspunt. VNG directievoorzitter Jantine 
Kriens en Commissaris van de Koning Arno Brok verzorgenden een toelichting op dit thema, 
vanuit zowel de landelijke (Kriens), als Friese (Brok) context. 
  

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/opgaven
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Naast het bijpraten en inspireren van de aanwezige bestuurders en raadsleden waren beide 
toelichtingen ook met name bedoeld als opmaat naar de ALV van de VNG (27 juni) en de Friese 
bestuurdersdag (1 oktober) 
 
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) vond op 13 november plaats in het Van der 
Valk Hotel in Sneek. Tijdens het huishoudelijk gedeelte zijn ten behoeve van de invulling van de 
nog openstaande vacatures binnen het VFG-bestuur Teun de Jong (Dantumadiel), Roel Haverkort 
(Smallingerland) en Rob Jonkman (Opsterland) door de leden benoemd tot bestuurslid (NB: Roel 
Haverkort (Smallingerland) is korte tijd na zijn benoeming (4 december) teruggetreden als 
wethouder van Smallingerland, waarmee zijn bestuurslidmaatschap ook automatisch is komen te 
vervallen). Aansluitend aan de BALV vond de regionale bijeenkomst van de VNG inzake de 
meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024 plaats. 
 
VFG BESTUURSVERGADERINGEN  
Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijfmaal. De vergaderingen werden zoals 
gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd vergaderd bij 
de gemeenten Opsterland, Waadhoeke, Dongeradeel, Weststellingwerf en Harlingen. 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 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 / Fred Veenstra kwam in het verslagjaar tweemaal (23 april met Tjeerd van der Zwan en 
20 september met Fred Veenstra) 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. Op 5 november vond de jaarlijkse (diner)ontmoeting tussen het college van GS en het 
bestuur van de VFG plaats in hotel-restaurant Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Aan de hand 
van een gezamenlijk opgestelde agenda zijn een aantal actuele thema’s (o.a. vooruitblik 
verkiezingen PS / Waterschappen, bestuurlijk arrangement met Zeeland / BZK, financieel 
perspectief sociaal domein, legacy LF2018, regionale energiestrategie) besproken. 
 
 
 
 
 
 

http://www.friesegemeenten.nl/
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FRIESE BESTUURDERSDAG  
Zo’n 150 bestuurders uit heel Friesland waren op 1 oktober aanwezig tijdens de eerste Friese 
bestuurdersdag georganiseerd door Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden 
en de VFG. Centraal stond een andere manier van samenwerking bij grote maatschappelijke 
opgaven, zoals deze benoemd staan in het Interbestuurlijk Programma (IBP) waar de koepels van 
de organiserende partijen zich aan hebben verbonden. In een tjokvolle Statenzaal presenteerde 
Martijn van Steen (Hoogleraar Strategie en Toekomst) zijn visie op de noodzaak van andere 
manieren van samenwerken. Vervolgens gaven de heren Buisman, Spoelstra, Hertogh en Van 
Gelder een pitch om vanuit hun vakgebied te duiden waar de urgentie zit om in andere vormen 
samen te werken.  Na de soep werd in kleine groepjes, met behulp van een expert, een vijftal 
thema’s uit het IBP uitgediept: samen aan de slag voor het klimaat, toekomstbestendig wonen, 
regionale economie als versneller, naar een vitaal platteland en legacy 2018. Plenair werden de 
uitkomsten van de groepen kort gedeeld. Het is de bedoeling om in 2019 wederom een Friese 
bestuurdersdag te organiseren. 
 
VFG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEGGEN  
De VFG organiseerde in het verslagjaar op verschillende beleidsterreinen 
portefeuillehoudersoverleggen en thematische bijeenkomsten. 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.  
 
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid vond op 25 april plaats in de raadszaal 
van het Stadhuis van Harlingen. De portefeuillehouders zijn ter vergadering door projectleider 
Tsjeard Hofstra en Freonen van Fossylfrij Fryslân voorzitter Gerben Gerbrandy geïnformeerd over 
de Elfwegentocht (1-14 juli). Daarnaast gaf P10-voorzitter Ellen van Selm een toelichting op het 
hoe, wat en waarom van de P10. Tot slot hebben de portefeuillehouders op initiatief van 
voorzitter Bert Wassink ervaringen uitgewisseld omtrent de handhaving en naleving van de 
nieuwe regels van de Drank & Horecawet.   
 
RUIMTE EN WONEN, DUURZAAMHEID EN ENERGIE 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.  
 

Op 15 maart jl. waren de portefeuillehouders Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie te gast in 
het oude Stadhuis van Bolsward. De update van de gemeentelijke activiteiten van de 
Elfwegentocht is gedeeld. Telkens meer gemeenten en andere partners sluiten zich aan en het 
programma met activiteiten voor de twee fossielvrij in Fryslân groeit gestaag. Verder werden de 
portefeuillehouders bijgepraat over de stand van zaken van de Friese Energiestrategie bij de 
gemeenten. Aansluitend was er een toelichting over het Warmteplatform Noord Nederland. De 
provincies Fryslân, Groningen en Drenthe willen hiermee gezamenlijk de transitie naar duurzame 
energie meer vormgeven. Tot slot gaf gedeputeerde Kramer een uitleg over de provinciale 
beleidsbrief 'Leefberens'. Nu de startnotitie is vastgesteld zijn de gemeenschap, gemeenten en 
andere partners nodig voor het uitwerken van de beleidsbrief ‘Leefberens’.  

Op 14 juni jl. is door de Provinsje tijdens het pho Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie 
(RWDE) het project Grip op Grond aan de Friese portefeuillehouders gepresenteerd.  
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Middels een database waar alle Friese overheden hun overbodige grond en hun vraag naar grond 
kunnen vermelden wordt getracht geld te besparen en duurzamer te werken. Vraag was of de 
Friese gemeenten allemaal willen meedoen in dit project en hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst willen ondertekenen. Er was breed draagvlak voor deelname aan 
dit project. Op 14 juni jl. is afgesproken dat alle Friese colleges een besluit nemen over de 
samenwerkingsovereenkomst en de ondertekende versie aan de Provinsje doen toekomen. 
Tijdens het ‘Infra event’, op 2 oktober a.s., vindt een symbolische ondertekening plaats door 
Gedeputeerde Sander De Rouwe en VFG voorzitter Fred Veenstra. De 
samenwerkingsovereenkomst is als bijlage toegevoegd. 
Op 18 oktober jl.  was het eerste portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie in de Groningse 
Culturele Ambassade te Leeuwarden. Hier zijn de volgende onderwerpen gepresenteerd: 
Resultaten Warmteanalyse, Oplevering De Friese Aanpak Omgevingsvisie, van Friese Energie 
Strategie naar Regionale Energie Strategie en het bedrijfsplan ‘WEL yn Fryslân’ over 
ondersteuning van dorpscoöperaties. Het was een goed bezochte bijeenkomst die veel draagvlak 
opleverde voor de genoemde onderwerpen en hun vervolg.  
 
Op 19 december jl. was het laatste portefeuillehoudersoverleg van dit jaar. In het pho Ruimte en 
Wonen is een terugkoppeling gedaan over de verkenning van de Samenwerking Zeeland – Fryslân 
op het Thema Vitaal platteland (Wonen en Onderwijs). Gea Wielinga en Pytsje de Graaf zijn de 
bestuurlijke trekkers hiervoor vanuit Fryslân. Verder is gesproken over de borging en versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit van gebouwde leefomgeving oftewel de herijking van de Welstand. 
Het overleg stemde breed in hier een gezamenlijke koers in te varen. Tot slot zijn middels een 
korte film de uitkomsten van het atelier: ‘Het Zelfbewuste Noorden’ getoond. Het filmpje geeft 
aan voor welke opgaven wij staan in het Noorden en waar de kansen liggen op ruimtelijk gebied.  
 
FINANCIEN   
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 

In het gemeentehuis van Weststellingwerf heeft op 31 januari jl. Peter Verheij (vicevoorzitter van 
de VNG-commissie Financiën en wethouder in Alblasserdam) zijn betoog in het VNG-magazine 
van november 2017 om de financiële verhoudingen te vereenvoudigen, toegelicht. De Friese 
portefeuillehouders steunden dit betoog. Verder is vanuit de VNG een beschouwing gegeven op 
de financiën van de gemeenten in de afgelopen jaren. Het beeld is dat, op een uitzondering na, de 
gemeenten de crisis achter de rug hebben. 
 

Het tweede portefeuillehoudersoverleg Financiën was op 6 juni a.s. in de nieuwe raadszaal van 
gemeente Waadhoeke. Zoals gebruikelijk gaf Jan van der Lei van de VNG een toelichting over 
actuele onderwerpen voor gemeenten op het gebied van Financiën zoals de meicirculaire en de 
stand van zaken van het IBP. Verder gaf gedeputeerde De Rouwe aan de nieuwe groep 
wethouders een toelichting over het financieel toezicht van de provincie op gemeenten      
 
Het portefeuillehoudersoverleg Financiën van 31 oktober jl. vond plaats in de raadszaal van 
gemeente Harlingen. Gemeente De Fryske Marren heeft een toelichting gegeven over hun 
onderzoek naar de financiële beheersing op het sociaal domein. Na een korte inleiding door Jos 
Boerland (wethouder) heeft Rien Bruins (Senior onderzoeker van Cebeon) het technische verhaal 
verteld over het onderzoeksrapport en vervolgens heeft Peter Boorsma een toelichting geven 
vanuit het perspectief van de gemeente. Naar deze toelichting werd geïnteresseerd geluisterd 
gezien het in veel gemeenten een actueel onderwerp is. Verder heeft zoals gebruikelijk Jan van 
der Lei van de VNG een toelichting gegeven over actuele onderwerpen voor gemeenten op het 
gebied van Financiën. Deze keer over de septembercirculaire inzake het gemeentefonds, VNG 
reactie op de consultatie versterking lokale rekenkamers en ontwikkelingen tekorten Jeugdzorg.  
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GEZONDHEID EN WELZIJN/GEZONDHEID, WELZIJN, ONDERWIJS EN SPORT 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.  
 
Op donderdag 8 maart 2018 vond in de raadszaal van de gemeente Kollumerland het VFG 
portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn plaats. De Landelijke Huisartsen Vereniging 
heeft de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken rond de huisartsenzorg in Friesland. 
Daarnaast werd de methodiek Healthy Living Lab besproken die wordt toegepast in de DDFK-
gemeenten. Ten slotte werden de aanwezigen geïnformeerd over het sociaal programma: de 
Stormruiter.  
 
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 28 juni in de raadszaal van 
de gemeente Leeuwarden werden de aanwezigen door de heer Sprokkereef geïnformeerd over 
het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. Daarnaast heeft de VNG de aanwezigen 
bijgepraat over de mogelijkheden vanuit de VNG ter voorkoming en bestrijding van fraude in de 
zorg.  
 
Wegens verschuivingen in de beleidsvelden en het bestuur is besloten om de portefeuille 
Gezondheid en Welzijn samen te voegen met de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Sport met 
ingang van het tweede half jaar van 2018.  
 
Het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport vond plaats 
op 11 oktober in de gemeente De Fryske Marren. Het programma één tegen eenzaamheid werd 
op 20 maart gelanceerd door minister Hugo de Jonge en het ministerie van VWS heeft een 
toelichting gegeven op dit landelijke programma aan de portefeuillehouders.  
Daarnaast is Fryslân één van de zes regio’s die in januari 2017 zijn gestart als proeftuin voor 
Supranet (Suïcidepreventie Actienetwerk) Community. De GGD heeft de aanwezigen hierover 
geïnformeerd en de gemeente Harlingen heeft de door hen opgedane ervaring als pilotgemeente 
gedeeld met de aanwezigen. 
 
Het vierde en laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport 
vond plaats in de gemeente SúdWest-Fryslân op 13 december. Er is gesproken over het bereik van 
voorschoolse voorzieningen door de Friese werkgroep Bereik Peuters waarbij de ontwikkelingen 
die hebben plaatsgevonden en de aanbevelingen vanuit de werkgroep werden gedeeld. 
Daarnaast heeft de gemeente Heerenveen de aanwezigen meegenomen in de samenwerking van 
onderwijs en jeugdhulp met het voorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin in scholen. Tot slot heeft 
de gemeente Smallingerland een stand van zaken geven betreffende het thema laaggeletterdheid 
in Fryslân. 
 
ONDERWIJS, JEUGD en SPORT 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.  
 
Op 28 maart vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport plaats in de 
raadszaal van de gemeente Waadhoeke. De heer Bottema van de provincie Fryslân sprak over 
basisonderwijs in Friesland in het verleden, heden en de toekomst.  
De gemeente Heerenveen deelde hun sportbeleid met de aanwezige portefeuillehouders. De 
gemeente Heerenveen is in 2017 uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar en hiermee was het 
de eerste keer dat een gemeente in Friesland deze prijs heeft gewonnen.   
 
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport dat plaatsvond op 11 juli 
2018 in de raadszaal van de gemeente Ooststellingwerf, werden de aanwezigen bijgepraat over 
de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het Veiligheidshuis Fryslân. Daarnaast werd er 
door het Veiligheidshuis Fryslân gesproken over radicalisering en recidive onder jongeren. 
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De heer de Jeu, directeur VSG, heeft de aanwezigen bijgepraat over het Nationaal Sportakkoord.  
 
Wegens verschuivingen in de beleidsvelden en het bestuur is besloten om de portefeuille 
Gezondheid en Welzijn samen te voegen met de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Sport met 
ingang van het tweede half jaar van 2018.  
 
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.  
 

Op 8 februari jl. was het portefeuillehoudersoverleg te gast bij gemeente De Fryske Marren in 
Joure. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (voorheen Doefonds) heeft de mogelijkheden van 
risicokapitaal voor de Friese MKB bedrijven gepresenteerd. Vervolgens heeft Gerard Kremer 
(Voorzitter Toeristische Alliantie Friesland) vertelt dat de TAF vooral bedoeld is om praktische 
ondersteuning te geven aan de toeristische sector in Friesland om de kwaliteit te verhogen. De 
uitkomsten van een Quickscan onder ruim 330 Friese toeristische ondernemers is gedeeld en de 
acties die hierop volgen zijn toegelicht. 
 
Op 12 juli a.s. vond het portefeuillehoudersoverleg EZ, Recreatie en Toerisme plaats op de 
marchjepôle in de Tsjûkemar met prachtige weersomstandigheden. In het kader van de 
Elfwegentocht was hier de aankomst van de botenparade. Vervolgens werd er een regulier 
portefeuillehoudersoverleg gehouden met de onderwerpen: Economische samenwerking F4, 
Frisian Ports, Economische Vitaliteitsmeter Noord Nederland en Update Breedband Friesland. 
Aansluitend hieraan werden alle Friese burgemeesters en wethouders uitgenodigd voor een 
gezamenlijk diner en het bijwonen van het iepenloftspul op deze locatie. Het bood een mooie 
gelegenheid voor een nadere kennismaking bij de start van deze nieuwe collegeperiode. Deze dag 
werd mede mogelijk gemaakt door gemeente De Fryske Marren, de Provincie Fryslân en de VFG.  
 
Het derde portefeuillehoudersoverleg van Economische Zaken, Recreatie en Toerisme vond plaats 
op 22 november jl.  in gemeente Waadhoeke. De VNG heeft een toelichting gegeven hoe zij de 
regionale aanpak van recreatieterreinen ondersteunen. Verder heeft Innovatie Pact Friesland 
voorgesteld om de Samenwerking t.b.v. het Fries Ondernemerschap gezamenlijk door te zetten 
bij start-ups. Hier was breed draagvlak voor bij het overleg. Tot slot is de Landelijke Retail Agenda 
gepresenteerd en daarop aansluitend vond de ondertekening van de Friese Retail Aanpak plaats 
door Provinsje, VFG en VNO-NCW/MKB-Noord. 
 
CULTUUR 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast was er 
een extra bijeenkomst voor de Friese bestuurders over LF2018. 
 
Op 12 april jl. vergaderden de portefeuillehouders Cultuur in Tresoar en brachten ze een bezoek 
aan Obe, het gebouw van het LF2018 project ‘Lân fan Taal’. Voorafgaand aan het bezoek aan Obe 
werden twee projecten van Keunstwurk toegelicht, namelijk ‘Muzyk yn ‘e Klasse’ en ‘Kultuer yn ‘e 
soarch’. Verder vroeg de voorzitter of er behoefte bestaat bij de gemeenten aan een ambtelijke 
werkgroep Cultuur voor afstemming en voorbereiding van onderwerpen voor bijvoorbeeld het 
portefeuillehoudersoverleg. Zij stelde voor om dit bij het VFG bestuur te agenderen. Dit werd 
breed ondersteunt door het portefeuillehoudersoverleg. 

Op 15 mei jl. werden een kleine veertig Friese bestuurders bijgepraat over LF2018 in hun 
informatiecentrum in de Blokhuispoort. Op deze zonnige namiddag vertelden Tjeerd van Bekkum, 
Oeds Westerhof en Immie Jonkman van de organisatie van LF2018 heel tevreden te zijn over het 
verloop tot nu toe. Er is met LF2018 een mooie beweging in gang gezet en er is veel positieve 
energie rondom cultuur in Friesland.  
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De vragen die drie weken eerder met de gemeentelijke ambtenaren besproken zijn, werden nu 
ook aan de bestuurders voorgelegd: ‘Hoe zorgen we dat deze beweging in Friesland doorgaat? 
Hoe zorgen we dat de energie die er nu is wordt vastgehouden voor de toekomst?’ Er werden 
voorbeelden gedeeld hoe dit in Leeuwarden en Súdwest-Fryslân wordt aangepakt. Verder werd 
het 11-puntenplan toegelicht waarin methoden staan benoemd die werken. De aanwezigen 
waren het er over eens dat we deze boost in ieder geval lang moeten vasthouden. 

Het tweede portefeuillehoudersoverleg Cultuur vond plaats op 29 november jl. in het Wadden 
Center op de Afsluitdijk. Het Jeugdfonds Cultuur Friesland vroeg aandacht voor de middelen die 
het fonds heeft om jongeren tussen 4-18 jaar deel te laten nemen aan culturele activiteiten, 
mochten zij thuis hier niet de financiële middelen voor hebben. Daarna was er een presentatie 
van de Stichting interieurs in Friesland die middels een inventarisatie per gemeente tracht de 
historische interieurs in Fryslân in beeld te brengen en te behouden. Tot slot gaf de projectleider 
van de Nieuwe Afsluitdijk een toelichting over het Wadden Center en alle projecten die hieraan 
gekoppeld zijn. Hierna was de mogelijkheid om het Wadden Center en de tentoonstelling te 
bezichtigen. 
 
WERK EN INKOMEN 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.  
 
Op 1 februari vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen plaats in de raadszaal 
van de gemeente Opsterland. De heer Wezendonk, directeur Nationaal Fonds Kinderhulp, heeft 
met de portefeuillehouders gesproken over het traject Kansen voor alle Kinderen. Daarnaast zijn 
de portefeuillehouders geïnformeerd over het programma Schouders eronder door Arend-Henk 
Huzen en hebben de portefeuillehouders een stand van zaken gekregen over de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen dat plaatsvond op 31 mei 2018 in 
de raadszaal van de gemeente Weststellingwerf, kregen de aanwezigen een stand van zaken van 
het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast werd door de gemeente Weststellingwerf gesproken over 
de Village Deal die zij in hun gemeente uitvoeren. Gedeputeerde Schrier heeft daarnaast de 
aanwezigen bijgepraat over het Kansenfonds. Tot slot heeft de gemeente Smallingerland een 
korte stand van zaken gegeven over het provinciaal aanpakken van het integratietraject voor 
statushouders. 
 
Op donderdag 27 september vond het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen 
plaats in de raadszaal van de gemeente Dantumadiel. De aanwezigen werden door het UWV 
geïnformeerd over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
In het verleden is tijdens een VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen het convenant 
Vroegsignalering schulden getekend door de Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar. 
De Friesland Zorgverzekeraar was daarom aanwezig om een stand van zaken te geven over de 
samenwerking met de Friese gemeenten op het gebied van dit convenant. Daarnaast informeerde 
de gemeente Achtkarspelen de aanwezigen over vroegsignalering van schulden en de daarbij 
behorende uitdagingen op het gebied van gegevensuitwisselingen.   
 
Op 28 november vond het vierde en laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen 
plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. De aanwezigen kregen een stand van zaken betreffende 
de Banenafspraak in Fryslân waarna de gemeente Smallingerland en de gemeente Leeuwarden 
hun eigen ervaringen deelden. De heer Hilhorst hield tot slot een bewogen verhaal over de pilot 
Vroege hulp bij geldzorgen dat in meerdere Friese gemeenten wordt uitgevoerd.  
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EUROPA EN INTERNATIONAAL 
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg eenmaal plaats.  
 
Op 8 november vond het allereerste portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal binnen 
VFG verband plaats in de gemeente Opsterland. De agenda was daarom gericht op het 
verstrekken van algemene informatie aan de aanwezigen. Europa Decentraal en de VNG hebben 
de aanwezigen geïnformeerd over de mogelijkheden voor gemeenten, hun werkzaamheden en de 
lobby die wordt gevoerd op Europees niveau. 
 
RAADSLEDENBIJEENKOMSTEN 
In het verslagjaar vond er één bijeenkomst plaats die specifiek gericht was op raadsleden. 
 
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Friese kring van Griffiers 
organiseerde de Vereniging van Friese Gemeenten een raadsledencarrousel op 10 september 
2018. Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode worden raadsleden bijgepraat over actuele 
onderwerpen voor de komende raadsperiode. De volgende workshops zijn gegeven: A. Actuele 
demografische gegevens voor Fryslân en wat betekent dit voor onze voorzieningen? B. 
Initiatieven uit de samenleving en hoe betrekt u burgers bij de gemeentelijke politiek? C. Grip op 
de Gemeenschappelijke Regelingen? Naast het bijpraten over landelijke en lokale ontwikkelingen 
van bovenstaande onderwerpen was er ruimte vaardigheden te trainen en ervaringen uit te 
wisselen met collega-raadsleden uit de regio.  
Ruim 40 raadsleden uit heel Friesland hebben enthousiast meegedaan aan de workshops. De 
deelnemers en de organisatie kijken heel tevreden terug op deze bijeenkomst.  
 
FRIESE BESTUURDERSDAG 1 OKTOBER 
Zo’n 150 bestuurders uit heel Friesland waren aanwezig op de eerste Friese bestuurdersdag 
georganiseerd door Provinsje, Wetterskip, Gemeente Leeuwarden en de VFG. Centraal stond het 
thema andere vormen van samenwerking bij grote maatschappelijke opgaven. Zoals bijvoorbeeld 
benoemd in het Inter Bestuurlijk Programma waar de organiserende partijen zich aan hebben 
verbonden. In een tjokvolle Steateseal presenteerde Martijn van Steen (Hoogleraar Strategie en 
Toekomst) zijn visie op de noodzaak van andere manieren van samenwerken. Vervolgens gaven 
de heren Buisman, Spoelstra, Hertogh en Van Gelder een pitch om vanuit hun vakgebied te 
duiden waar de urgentie zit om in andere vormen samen te werken.  
Na de soep werd in kleine groepjes, met behulp van een expert, een vijftal thema’s uit het IBP 
uitgediept. Namelijk: samen aan de slag voor het klimaat, Toekomstbestendig wonen, Regionale 
economie als versneller, Naar een vitaal platteland en Legacy 2018. Plenair werden de uitkomsten 
van de groepen kort gedeeld. Uit de positieve reacties vanuit de zaal kan worden afgeleid dat 
deze bijeenkomst zeker een vervolg verdient.  De betrokken partijen gaan dit oppakken.  
 
Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur per 31 december 2018 
 
Voorzitter 
Dhr. F. Veenstra – burgemeester van De Fryske Marren – Algemene Verenigingszaken 
 
Vicevoorzitter 
Dhr. J.B. Wassink – burgemeester van Terschelling – Financiën 
 
Secretaris / penningmeester 
Dhr. T.D. de Jong – griffier van Dantumadiel – Gemeenteraadsleden en Griffiers 
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Algemeen bestuurslid 
Dhr. R. Sluiter – burgemeester van Harlingen – Bestuur en Democratie 
Mw. G. Wielinga- wethouder van Súdwest-Fryslân – Ruimte en Wonen 
Mw. P. de Graaf – wethouder van Dongeradeel – Cultuur 
Mw. C. de Pee – wethouder van Waadhoeke – Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 
Dhr. J. Zoetendal – wethouder van Heerenveen – Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport 
Dhr. H. van Gelder – wethouder van Leeuwarden – Klimaat en Energie 
Dhr. R. Jonkman – wethouder van Opsterland – Europa en Internationaal 
Vacature – Werk en Inkomen 
 
  



 

12 

 

Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies per 31 december 
2018 
 
VNG Bestuur 
Dhr. F. Crone – burgemeester van Leeuwarden 
Mw. E. van Selm – burgemeester van Opsterland 
 
VNG commissie Bestuur en Veiligheid 
Dhr. F. Veenstra –burgemeester van De Fryske Marren 
 
VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie 
Mw. S.C. van Gent – wethouder van Súdwest-Fryslân 
Dhr. F. Douwstra – wethouder van Leeuwarden 
 
VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu 
Dhr. T.J. van der Zwan – burgemeester van Heerenveen 
Dhr. F. Veltman – wethouder van De Fryske Marren 
 
VNG commissie Europa en Internationaal 
Dhr. A. van de Nadort – burgemeester van Weststellingwerf 
Dhr. R. Jonkman – wethouder van Opsterland 
 
VNG commissie Informatiesamenleving 
Mw. H. Tjeerdema – wethouder van Leeuwarden 
 
VNG commissie Financiën 
Dhr. M. Offinga – wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 
Dhr. H. Kuiken – wethouder van Harlingen 
 
VNG commissie Raadsleden en Griffiers 
Mw. H. A. van Dijk – Beekman – griffier van De Fryske Marren 
 
VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 
Dhr. M. de Man – wethouder van Súdwest-Fryslân 
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Overzicht VFG voordrachten  in besturen, commissies, stuurgroepen per 31 december 2018 
 
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)  
Dhr. F. Veltman, wethouder van De Fryske Marren 
Plaatsvervanger: Mw. G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Provinciale Commissie verbetering landbouwstructuur 
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel 
 
Fryske Rie 
Dhr. R. Jonkman, wethouder van Opsterland 
  
Wenjen Oerlis Fryslân (WOF) 
Mw. S. van Gent, Súdwest-Fryslân 
Dhr. H. Deinum, Leeuwarden 
Dhr. A. Postma, Opsterland namens OWO-gemeenten  
 
Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Fryslân (ROF) 
De verkeersportefeuillehouders van de gemeenten: 
(rechtstreeks): Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland 
(op aanwijzing VFG): Dhr. H. Boon van Harlingen, Dhr. M. de Haan van Achtkarspelen en Dhr. H. 
Oosterman van Ooststellingwerf  
 
Stichting GBKN 
Dhr. W. van den Berg, burgemeester van Ferwerderadiel 
  
VEGANN 
Dhr. M. Offinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
 
Raad van Advies Merk Friesland 
Mw. C. de Pee, wethouder van Waadhoeke 
   
Raad van Advies Kredietbank Nederland 
Mw. E. Bruins Slot, wethouder Ameland (voorzitter) 
Vacature (vicevoorzitter) 

 
Adviescommissie Kansenfonds 
Mw. G. Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân 
Vacature  
 
Raad van Commissarissen Afvalsturing Fryslân N.V. 
Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens 
Dhr. J. Bonnema 
Dhr. D. Hoogendoorn 
 
Bestuurlijk overleg Veenweidevisie 
Dhr. F. Veltman, wethouder van De Fryske Marren  
 
Bestuurlijk overleg Veiligheidshuis Fryslân 
Dhr. A.G.A. Bouwman, wethouder van Tytsjerksteradiel 
Mw. M.J.E. Verhagen, wethouder van Ooststellingwerf 
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Vereniging van Sport en Gemeenten (Platform Noord, Sportberaad) 
Dhr. J. Zoetendal, wethouder van Heerenveen 
 
Bestuur Sportgala Fryslân 
Dhr. J. Zoetendal, wethouder van Heerenveen  
 
Sociaal-Medische 1e lijn 
Mw. B. Tol, wethouder Waadhoeke (voorzitter) 
Dhr. H. van Gelder, wethouder Leeuwarden 
 
Autisme Netwerk Friesland 
Dhr. L. de Vries, wethouder Opsterland 
 
 
 


