
 

Maandag 23 september 2019 vanaf 19.00 uur in het Stadhuis te Leeuwarden 

Uitnodiging Raadsledencarrousel 
 
 

MEER INFORMATIE  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Afke Zijlstra (azijlstra@vfg-fryslan.nl of 058-2334053) 

PROGRAMMA 
19.00 – 19.15 uur   Ontvangst met koffie/thee  
19.15 – 19.30 uur   Welkom met introductie VFG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
19.30 – 20.30 uur   Workshopronde 1  
20.30 – 20.35 uur   Wisselen van workshop  
20.35 – 21.35 uur   Workshopronde 2  
Vanaf 21.35 uur      Afsluiting met drankje  

 
DOELGROEP  
Raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers. Ook statenleden, griffiers en  
griffie-medewerkers zijn van harte welkom.  

 
OPTIES WORKSHOPS 
A. De toekomst van het lokale bestuur, door Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga (Hoogleraar Staatrecht, RUG) 
B. Het krijgen van inzicht en grip in het werkveld en de dynamiek van de jeugdzorg in Neder-
land, door Sara Steijn (Adviseur onderwijs/jeugdhulp/werk, Nederlands Jeugdinstituut ) en 
Freya Mostert (Projectleider Collectief leren, Nederlands Jeugdinstituut )  
C.  Dilemma’s en de vragen waar raadsleden tegenaan lopen bij de RES, door Dries Bartelink 
(Chef gemeenten, De Argumentenfabriek) 
 
Bij inschrijving kunt u aangeven welke twee workshops u wilt volgen! 
 

AANMELDEN  
U kunt zich aanmelden tot 16 september a.s. via vfg@vfg-fryslan.nl. Deelname is kosteloos.  Graag bij uw aanmelding 
vermelden: naam, e-mailadres, gemeente en de twee workshops van uw keuze. Ongeveer een week voor aanvang 
van de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een programma en een routebeschrijving. Adres is: Stadhuis 
Leeuwarden, Hofplein 38, 8911 HJ te Leeuwarden. 
 
 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Friese kring van Griffiers organiseert de Vereniging 
van Friese Gemeenten een raadsledencarrousel. Zo net na de zomer praten wij u graag bij over actuele onderwerpen 
voor de komende periode.  De volgende vragen staan centraal in onze workshops: 
  
A. Is de gemeente dependance van de rijksoverheid of een zelfstandige politieke gemeenschap?  
B. Wat voor handvatten zijn er voor een raadslid ten aanzien van jeugdzorg? 
C. Welke rol speelt een raadslid bij de Regionale Energiestrategie (RES)? 
 
Laat u bijpraten over landelijke en lokale ontwikkelingen van bovenstaande onderwerpen, train uw vaardigheden en  
wissel ervaringen uit met collega-raadsleden uit de regio.  


