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Met deze nieuwsbrief houdt de VFG u periodiek op de hoogte van ontwikkelingen, nieuws
en bijeenkomsten.

Algemene Ledenvergadering maandag 8 april a.s.

Op maandag 8 april a.s. vindt vanaf 16.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV) van de VFG plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Na een kort huishoudelijk
gedeelte waarbij o.a. de (financiële) jaarstukken ter goedkeuring aan de leden zullen
worden voorgelegd staat er ook deze keer weer een actueel thema centraal om met elkaar
over van gedachten te wisselen. De titel van het thematisch gedeelte luidt:
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:

RSS

Annemarie Kok (www.annemarie-kok.nl) – publiciste en verbonden aan de RUGEind
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.

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.
De uitnodiging, agenda en stukken zullen uiterlijk twee weken van te voren aan alle leden
worden toegestuurd.

Terugblikken VFG
portefeuillehoudersoverleggen
Druk programma pho Klimaat & Energie 23 januari jl.

Het VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie vond plaats op 23 januari jl. in het
gemeentehuis van Achtkarspelen. Het was een druk bezet programma met maar liefst vier
presentaties te weten: De campagne Biodiversteit in Friesland door de Friese Milieu
Federatie, de inspiratiebrochure Circulaire Economie wederom door de Friese Milieu
Federatie, de Energiehub door de NAM en de stand van zaken Startnotitie Regionale
Energiestrategie door de regionale werkgroep RES. De goed bezochte bijeenkomst en het
drukke programma bevestigen dat het nieuwe pho Klimaat en Energie goed voldoet aan de
behoefte van de Friese gemeenten.

Portefeuillehouders EZ, Recreatie en Toerisme bezoeken
vernieuwde Hannemahuis te Harlingen

Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van 7
februari jl. vond plaats in het vernieuwde Hannemahuis te Harlingen. Dit sloot aan bij het
thema van deze bijeenkomst ‘Gastvrijheidseconomie’. Achtereenvolgens werden
presentaties gehouden over: de position paper Gastvrijheidseconomie van de provincie
Fryslân, de ontwikkelingen bij Merk Fryslân, de mogelijkheden van marketing na 2018 en
vitale logiesaccommodaties. Tot slot was er een rondleiding door het museum en
aangrenzende boekhandel plus bibliotheek.

VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie

Op woensdag 27 februari jl. vond in de raadszaal van het Stadhuis in Harlingen het VFG
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie plaats. Tijdens deze bijeenkomst
verzorgde stichting Halt een toelichting op de Halt-straf/interventie en ging op basis hiervan
met de aanwezige portefeuillehouders in gesprek over de wensen en verwachten omtrent
deze aanpak. Daarnaast was Frank Speel (VNG) aanwezig om een toelichting te verzorgen
over de (veelheid van) lopende en ophanden zijnde initiatieven en programma’s op het
gebied van het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur en / of democratie. Tot
slot is gesproken over het nut en de noodzaak van de forse inzet van politie en beveiliging
bij grote evenementen en festivals in onze provincie.

Sport centraal tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg
Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport

Op 28 februari jl. vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs
en Sport plaats in het Sportcentrum Drachten. De aanwezigen werden geïnformeerd over
de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW en Sport. Daarnaast werd in het
verlengde van het Nationaal Sportakkoord de verkenning van een mogelijk Fries
Beweegakkoord besproken en werden de aanwezigen geïnformeerd over de Vrijwilligers
Academie Fryslân.

Portefeuillehouders Ruimte en Wonen bijeen op het Provinsjehûs
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond plaats op 7 maart jl. in de Loft
op het Provinsjehûs. In de goed bezochte bijeenkomst is gesproken over
Ketensamenwerking in de Bouw en Infra door middel van het maken van afspraken over
het aanbesteden voor duurzaam beton en asfalt, de problematiek rond Huisvesting van
Arbeidsmigranten en over het netwerk voor ondersteuning van lokale initiatieven n.a.v. het
besluit over de Beleidsbrief Leefberens van de Provincie.

Vooruitblik(ken) VFG
portefeuillehoudersoverleggen
VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie 3 april a.s.

Het eerstvolgende VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie vindt plaats op
woensdag 3 april a.s. van 10.00 – 12.00 uur bij Wetterskip Fryslân. De volgende
onderwerpen staan op de agenda: Klimaatatlas Fryslân oftewel hoe houden de gemeenten
droge voeten, De Freonen fan Fossylfry Fryslân en wat zij kunnen betekenen voor de
gemeenten plus een update over circulaire mobiliteit en tot slot de stand van zaken van de
startnotitie Regionale EnergieStrategie.

VNG jaarcongres 2019

'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4
en woensdag 5 juni plaatsvindt.
Barneveld is dit jaar gastgemeente van het congres.
De VNG vult de congrespagina de komende tijd aan met meer informatie. U vindt hier in
mei ook de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Klik hier om naar de
pagina van de VNG te gaan.

Nieuws vanuit andere organisaties.

EU Netwerk Fryslân
Is uw gemeente al aangesloten op het EU Netwerk Fryslân?
In 2016 is het EU Netwerk Fryslân opgericht.
Dit EU Netwerk Fryslân heeft als doel om kennis en ervaringen te delen op het gebied
van EU beleid, lobby&strategie, relevante netwerken en financieringskansen.
Aan dit netwerk, nemen Friese gemeenten deel, de provincie Fryslân en het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Het vergaderschema voor 2019 en de organisatoren staan hieronder vermeld.
Aanmelding voor het Netwerk en informatie is verkrijgbaar bij
frouke.devries@leeuwarden.nl mailto:frouke.devries@leeuwarden.nl en
M.Fierant@sudwestfryslan.nl
Vergaderschema 2019
Datum
28 feb
20 mei
26 sep
28 nov

Organisator
Gemeente Smallingerland
Gemeente De Fryske Marren
Provincie Fryslân
Tieneke Clevering, Netwerk Noordoost

Locatie
Drachten
Joure
Leeuwarden
Buitenpost

Bekijk onze website voor meer informatie over de VFG.

VFG bestuursbureau
Het bestuursbureau van de Vereniging van
Friese gemeenten is te vinden:
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