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

Terugblik ALV VFG: democratie is geen groepstherapie
Op maandag 8 april jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VFG
plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Na het huishoudelijk gedeelte stond er ook deze
keer weer een actueel thema centraal: democratie is geen groepstherapie. De democratie
binnen het openbaar bestuur is volop in beweging. Waar lange tijd de representatieve
democratie als enige vorm werd gezien, springen tegenwoordig verschillende
verschijningsvormen in het oog, waarbij de nadruk vooral ligt op diverse vormen van
burgerparticipatie. Waar liggen hier voor gemeenten mogelijkheden? Wat zijn potentiele
valkuilen? En wordt democratie eigenlijk geen groepstherapie wanneer iedereen over alles
mag meepraten?
Annemarie Kok en Frank Speel waren als gastspreker aanwezig om vanuit verschillende
invalshoeken hierover een betoog te houden, waarna hierover een gedachtewisseling met
de aanwezige leden plaatsvond. Van Annemarie Kok verscheen eind vorig jaar 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. Van Frank Speel verscheen begin dit jaar 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.
Mede naar aanleiding van de ALV is in de LC van 10 april jl. is ook nog een opiniestuk van
Annemarie Kok verschenen.

Mutaties VFG bestuur
Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de Algemeen Ledenvergadering op 8 april jl. zijn
Bert Wassink (burgemeester Terschelling) en Cor Trompetter (wethouder Smallingerland)
respectievelijk herbenoemd en benoemd als lid van het VFG-bestuur. Bert Wassink is
naast vicevoorzitter ook portefeuillehouder Financiën binnen het VFG bestuur. Cor
Trompetter zal de portefeuille Werk en Inkomen invullen.
Een overzicht van het VFG bestuur (inclusief portefeuilleverdeling) vindt u hier.

Cor Trompetter

Bert Wassink

Benoeming Friese vertegenwoordigers VNG commissies

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG in Barneveld op 5 juni jl. zijn de
volgende Friese vertegenwoordigers door de VNG adviescommissie voorgedragen en door
de aanwezige leden benoemd:
Julie Bruijnincx (raadslid Leeuwarden) – VNG commissie Raadsleden en Griffiers.
Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden) – VNG commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs.
Conform de VNG-Statuten en het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal,
heeft het VNG bestuur de voorgedragen dertien kandidaten voor de commissie Europa &
Internationaal benoemd tot commissielid. Hieronder ook een Friese vertegenwoordiger:
Rob Jonkman (wethouder Opsterland) – Delegatie comité van de Regio’s –
portefeuille Interne Markt.
Een compleet overzicht van alle Friese vertegenwoordigingen binnen de VNG vindt u hier.

Terugblikken VFG
portefeuillehoudersoverleggen
Klimaat en Energie te gast bij Wetterskip
Het portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie van woensdag 3 april jl. vond plaats bij
Wetterskip Fryslân. De volgende onderwerpen zijn besproken: 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 inzake het
deel-autoproject en het tekort aan laadpalen tot slot is de stand van zaken van de
startnotitie Regionale EnergieStrategie besproken. Naar aanleiding hiervan is het verzoek
gedaan om voor de zomer een extra portefeuillehoudersoverleg in te plannen.

Eurocities en Europese fondsen vullen de agenda van het VFG
portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal
Op 17 april jl. vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal plaats in
de raadszaal van de gemeente Leeuwarden. De aanwezigen werden geïnformeerd over de
laatste ontwikkelingen bij SNN en de voor Fryslân interessante Europese fondsen.
Daarnaast informeerde Sjoerd Feitsma de aanwezigen over het netwerk Eurocities.

Een breed palet aan cultuur onderwerpen besproken
Op donderdag 25 april jl. vond het portefeuillehoudersoverleg Cultuur plaats in de
Oranjezaal in het Stadhuis van de gemeente Leeuwarden. De volgende onderwerpen zijn
besproken: Van krimp naar groei een project van Organisatie van Muziekverenigingen
Fryslân ter ondersteuning van de Hafabra, Voortgang programma LF2028, We the North
2.0 en vanuit het Ministerie van OCW een toelichting op de Erfgoeddeal. Verder heeft het
overleg verzocht om half september een extra portefeuillehoudersoverleg te organiseren
gekoppeld aan een werkbezoek om onderlinge uitwisseling te bevorderen.

Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs aan bod
tijdens pho Werk & Inkomen
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen dat plaatsvond op 9 mei jl.
nam Patrick Hallink de aanwezigen mee in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van
VSO/PrO en ging in op de oorzaken maar vooral ook oplossingen voor dit maatschappelijke
probleem. Miranda Bijker deelde aansluitend de ontwikkelingen in de RMC regio Zuidwest
met de aanwezigen en André Weistra heeft een toelichting gegeven op de verdeling van de
VSO/PrO gelden in de arbeidsmarktregio Friesland.

Extra pho Klimaat en Energie over de Regionale Energie
Strategie
Op verzoek van het portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie van 3 april jl. is een
extra portefeuillehoudersoverleg voor de zomer ingepland. Dit overleg vond plaats op 22
mei in de raadszaal van de Gemeente Leeuwarden. Het eerste deel bestond uit een
expertmeeting waarin alle vragen van de portefeuillehouders over de Regionale Energie
Strategie (RES) kunnen worden gesteld.
Vera Pieterman (Plaatsvervangend directeur Warmte en Ondergrond bij Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat) vertelde het verhaal over de RES in de regio en vroeg
reacties hierop vanuit Friesland. Marcel Doyer (Strategisch Omgevingsmanager Alliander)
en Oeds Kuipers (Relatiemanager Klant & Markt Alliander) gingen met name in op de RES
en het netwerk. In het tweede deel van het overleg werd de startnotitie RES besproken
waarover de raden voor de zomer een besluit zouden moeten nemen.

Nuttige informatie uitwisseling met de VNG en provincie voor
portefeuillehouders Financiën
Op donderdag 6 juni jl. vond het portefeuillehoudersoverleg Financiën plaats met als
gastheer gemeente Achtkarspelen. Vanuit de nieuwe Friese klankbordgroep Financiën is
een terugkoppeling gegeven door Maarten Offinga (lid van de VNG-commissie Financiën)
en informatie uitgewisseld vanuit de VNG met de Friese collega’s en andersom en om meer
samen op te trekken. Verder heeft Jan van der Lei van de VNG zoals gebruikelijk een
toelichting gegeven over actuele onderwerpen voor gemeenten op het gebied van
Financiën inzake de meicirculaire en het VNG-congres. Tot slot heeft De Rouwe een
toelichting gegeven over het provinciaal toezicht op gemeenten en met name over de
herziening van het provinciale kader voor toezicht en de resultaten van de onderzoeken op
het gebied van de financiën op het Sociaal Domein.

Wethouders geïnformeerd over de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
Op 20 juni jl. vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en
Sport plaats in de raadszaal van de gemeente Heerenveen. De aanwezigen werden op de
hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen rond de Werkplaats Sociaal Domein Friesland
en het project Kamers met Kansen. De VNG gaf een toelichting op de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg en deelde hierbij informatie over de veranderingen die dit met
zich meebrengt voor gemeenten. Aansluitend werden de aanwezigen geïnformeerd over de
samenwerking van de Friese gemeenten met betrekking tot de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg en welke activiteiten op stapel staan

Innovatie Pact Friesland ontvang portefeuillehouders EZ, R&T in
de Kanselarij te Leeuwarden
In het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van 27 juni
jl. werden vier punten besproken. Met het project ‘Wolkom Thús’ willen diverse partijen er
voor zorgen dat Friezen om útens en mensen met een Fries hart terugkomen naar
Friesland om kennis en kunde terug te halen zodat de arbeidsmarkt gezond blijft. De Friese
gemeenten werd om (financiële) steun gevraagd. Innovatie Pact Friesland (IPF) trekt dit
project. Verder werd door IPF een korte toelichting gegeven op de stand van zaken van het
gezamenlijke project Sterk Fries Ondernemerschap.
Vanuit de provincie Fryslân is hun jaarplan circulaire economie gepresenteerd en gevraagd
hoe de Friese gemeenten hier mee bezig zijn en dit op elkaar aansluit. Tot slot is het
gezelschap bijgepraat over het Friese project ‘NGA (glasvezel) witte aansluitingen in het
buitengebied Friesland’.

Vier de democratie, kom naar het Democratiefestival!
Minister Kajsa Ollongren van BZK en VNG-voorzitter Jan van Zanen roepen alle
burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de Koning op 30 en 31 augustus a.s.
met een bus met inwoners naar het Democratiefestival te komen. Het Democratiefestival
wordt gehouden op het eiland Veur-Lent bij Nijmegen.
Klik hier voor meer informatie.

Overzicht bijeenkomsten VFG najaar 2019
Datum
12 september
18 september
19 september
23 september
2 oktober
3 oktober
8 oktober
14 oktober
17 oktober
31 oktober
4 november
4 november
14 november

Soort bijeenkomst
Tijd
Pho Ruimte & Wonen
10.00 tot 12.00 uur
EXTRA pho Cultuur
10.00 tot 12.30 uur
Pho Gezondheid, Welzijn,
10.00 tot 12.00 uur
Onderwijs & Sport
19.00 tot ca. 22.00
Raadsledenbijeenkomst
uur
Pho Klimaat & Energie
10.00 tot 12.00 uur
Pho Werk & Inkomen
10.00 tot 12.00 uur
EXTRA pho Europa &
9.15 tot 11.00 uur
Internationaal
16.00 tot ca. 21.00
Friese Bestuurdersdag
uur
Pho Financiën
9.30 tot 11.30 uur
Pho Europa &
10.00 tot 12.00 uur
Internationaal
Pho Bestuur & Democratie 14.00 tot 16.00 uur
Buitengewone Algemeen
Ledenvergadering
Pho EZ, Recreatie &
Toerisme

16.15 tot 19.00 uur
10.00 tot 12.00 uur

Locatie

n.n.b.
Kruidhof Buitenpost
n.n.b.
Stadhuis Leeuwarden
n.n.b.
n.n.b.
REM gebouw Brussel
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Van der Valk Hotel te
Sneek
Van der Valk Hotel te
Sneek
n.n.b.

28 november
5 december
18 december

Pho Gezondheid, Welzijn, 10.00 tot 12.00 uur
Onderwijs & Sport
Pho Cultuur
10.00 tot 12.00 uur
Pho Werk & Inkomen
10.00 tot 12.00 uur

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

Vanuit het bestuursbureau van de VFG wensen wij u allen een fijne vakantie toe!

Bekijk onze website voor meer informatie over de VFG.

VFG bestuursbureau
Het bestuursbureau van de Vereniging van
Friese gemeenten is te vinden:
Bezoekadres:
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden
Postadres:
Postbus 935, 8901 BS Leeuwarden
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