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LEDEN
In het verslagjaar telde de provincie Fryslân 18 gemeenten. Alle 18 Friese gemeenten zijn lid van de
vereniging.
SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR
Per 31 december 2019 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld:
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris /
penningmeester

dhr. F. Veenstra
dhr. J. B. Wassink

burgemeester van De Fryske Marren
burgemeester van Terschelling

dhr. T. D. de Jong

griffier van Dantumadiel

leden

dhr. R. Sluiter
mw. G. Wielinga
mw. P.H. de Graaf
mw. C. de Pee
dhr. J. Zoetendal
dhr. H. van Gelder
dhr. R. Jonkman
dhr. C. Trompetter

burgemeester van Harlingen
wethouder van Súdwest-Fryslân
wethouder van Noardeast-Fryslân
wethouder van Waadhoeke
wethouder van Heerenveen
wethouder van Leeuwarden
wethouder van Opsterland
wethouder van Smallingerland

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. Tijdens het huishoudelijk gedeelte
werden Bert Wassink (burgemeester Terschelling) en Cor Trompetter (wethouder Smallingerland)
respectievelijk herbenoemd en benoemd tot bestuurslid van de VFG. Na het huishoudelijke
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 voor 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.
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De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) vond op 4 november plaats in het Van der
Valk Hotel in Sneek. Na een zeer kort huishoudelijk gedeelte gaf VNG directievoorzitter Jantine
Kriens een toelichting op een aantal actuele zaken die op dit moment landelijk spelen. Omdat
Jantine Kriens begin 2020 afscheid neemt, ontving ze uit handen van de voorzitter een aandenken
aan de VFG, als blijk voor waardering voor het feit dat ze altijd trouw aanwezig is geweest bij de
ledenvergaderingen van de VFG. Na het huishoudelijk gedeelte stond de kennismaking met het
vernieuwde college van Gedeputeerde Staten (GS) op het programma.
Aan de hand van aan aantal inhoudelijke thema’s kon aan verschillende statafels in gesprek
worden gegaan met een gedeputeerde en een VFG-bestuurder. De avond werd afgesloten met
een stamppotbuffet.
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 Dantumadiel, Leeuwarden, De Fryske Marren, Ameland en Súdwest-Fryslân. 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.
VFG AGENDA 2019 - 2022
Op initiatief van het vernieuwde VFG-bestuur is tijdens het verslagjaar de VFG agenda 2019 - 2022
opgesteld en vastgesteld. Het doel van de VFG agenda 2019 - 2022 is tweeledig: enerzijds
inhoudelijk richting geven aan het werk van de VFG voor de komende jaren, en anderzijds is het
een vertrekpunt op basis waarvan verdere acties worden ontwikkeld om mede vorm en inhoud te
geven aan de interbestuurlijke samenwerking binnen onze provincie. Het is een dynamische
agenda voor de periode 2019 - 2022, parallel aan de huidige collegeperiode van de Friese
gemeenten.
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. Het uiterlijk en de
functionaliteit van de website zijn bovendien ook grondig gewijzigd en gemoderniseerd.
Gedurende het verslagjaar is er periodiek een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden
verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten.
Ook is er - op veler verzoek - een gedrukte versie (d.d. 1 juli) van het VFG informatieboekje
uitgegeven en verspreid onder de leden. In dit informatieboekje zijn o.a. de samenstellingen,
portefeuilleverdelingen en contactgegevens van alle Friese colleges van B&W te vinden.
Uiteraard is het informatieboekje ook digitaal te raadplegen.
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 Fred
Veenstra kwam in het verslagjaar tweemaal (11 februari en 10 september) bijeen. Doel van de
agendacommissie is om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af te
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stemmen. Tevens wordt het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene
Ledenvergadering van de VFG en/of een GS/VFG overleg. Op 24 september vond de jaarlijkse
(diner)ontmoeting tussen het college van GS en het bestuur van de VFG plaats in hotel-restaurant
Post-Plaza in Leeuwarden. Aan de hand van een gezamenlijk opgestelde agenda zijn een aantal
actuele thema’s besproken.
INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING
Op het gebied van Interbestuurlijke Samenwerking zijn er binnen onze provincie een tweetal
sporen te onderscheiden:
Bestuurlijke samenwerking Friese Overheden
In Fryslân is er zes-wekelijks overleg tussen de Commissaris van de Koning, de dijkgraaf van het
Wetterskip Fryslân, de burgemeester van Leeuwarden en de voorzitter van de VFG in
aanwezigheid van de vier secretarissen/directeuren van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân,
gemeente Leeuwarden en de VFG. De secretarissen/directeuren bereiden deze bijeenkomsten
voor en zijn opdrachtnemer voor de lopende zaken met betrekking tot de bestuurlijke
samenwerking. Een van de doelstellingen van de interbestuurlijke samenwerking is om het IBP
ook op regionaal niveau vorm en inhoud te geven. Daarnaast wordt er gewerkt aan de volgende
praktische en actuele thema’s: bedrijfsvoering, gezamenlijke flexpool en traineeprogramma,
uitwisselingsprogramma’s arbeidsmobiliteit, uitvoering WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren) en DataFryslân.
Bestuurlijk Alliantie Fryslân, Zeeland, BZK
De provincies Zeeland en Fryslân werken gezamenlijk aan een voorstel voor een bestuurlijk
arrangement met het Rijk, waarin het Rijk de regio’s Zeeland en Fryslân faciliteert bij het
realiseren van een integrale, interbestuurlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Naast
geografische en economische kenmerken hebben Fryslân en Zeeland gemeen dat beide provincies
een rijke historie en (mede daardoor) een sterke eigen identiteit hebben. Vanuit die eigen
identiteit en historie kan gezocht worden naar daarbij passend maatwerk. Beide provincies willen
de ruimte die het regeerakkoord biedt voor bestuurlijk maatwerk in de regio aangrijpen om de
effectiviteit van gezamenlijk optreden te vergroten waar dat mogelijk is. Om de haalbaarheid van
regionaal maatwerk te vergroten zijn de provincies Zeeland en Fryslân daarom een strategische
alliantie aangegaan. Op initiatief van beide Commissarissen van de Koning is een kopgroep van
bestuurders samengesteld die tot nu toe een aantal keren bijeen zijn geweest.
FRIESE BESTUURDERSDAG
In het verslagjaar vond de Friese Bestuurdersdag plaats op maandag 14 oktober bij het Wetterskip
Fryslân. Tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomst waren er lezingen van prof. Jan
Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en prof. dr. Caspar van den Berg,
hoogleraar Global en Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad voor
het Openbaar Bestuur. Na het dinerbuffet werden deelnemers in de gelegenheid gesteld om nog
een workshop/deelsessie te volgen.
VFG PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEGGEN
De VFG organiseerde in het verslagjaar op verschillende beleidsterreinen
portefeuillehoudersoverleggen en thematische bijeenkomsten. Bij de VFG
portefeuillehoudersoverleggen wordt de verantwoordelijke 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.

5

BESTUUR EN DEMOCRATIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast is er ook
nog een bestuurlijke conferentie ondermijning voor dezelfde doelgroep georganiseerd.
Op 27 februari vond in de raadszaal van het Stadhuis in Harlingen het eerste VFG
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie plaats. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken
over het nut en de noodzaak van de forse inzet van politie en beveiliging bij grote evenementen
en festivals in onze provincie. 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
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.
Op 4 november vond in het Van der Valk Hotel in Sneek het VFG portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Democratie plaats. Hilde Westera, de nieuwe directeur van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters was te gast om nader kennis te maken met de Friese
burgemeesters. Daarnaast was Heinrich Winter (directeur Pro-Facto) aanwezig om een toelichting
te verzorgen over het onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd om Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in
relatie tot de borging van de bestuurlijk kwaliteit in Fryslân. Commissaris van de Koning Arno Brok
ging vervolgens op basis van dit onderzoek in gesprek met de aanwezige burgemeesters.
Aansluitend aan deze bijeenkomst vond de BALV van de VFG plaats.
Op 6 december vond in de Blokhuispoort in Leeuwarden de bestuurlijke conferentie weerbaar
bestuur/ondermijning plaats. Naast de burgemeester/1e locoburgemeesters waren ook
verschillende ketenpartners (OM, FIOD, Belastingdienst, Politie, etc.) vertegenwoordigd.
De bijeenkomst begon met een netwerklunch, waarna een aantal inhoudelijke bijdragen werden
gegeven vanuit de bestuurlijke praktijk en de rechtswetenschap. Hierbij werden de diverse
aspecten van de ondermijningsproblematiek belicht. De conferentie vormde de Friese start van
het sluiten van het overheidsnet om ondermijnende criminaliteit binnen de provincie Fryslân in al
zijn verschijningsvormen tegen te gaan. Het is de bedoeling dat het onderwerp ondermijning
daarna verder wordt verdiept, en daarmee structureel te borgen - bijvoorbeeld via afzonderlijke
themabijeenkomsten en via het reguliere VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie.
RUIMTE EN WONEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste 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.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen was op 12 september a.s. te gast in
het nieuwe Biosintrum in Oosterwolde. Na een korte toelichting over dit nieuwe gebouw werd de
stand van zaken van het ondertekenen van de Betonketen Fryslân besproken. Vervolgens was er
een presentatie van Platform GEEF over hun werkzaamheden en lichtte De Fryske Marren hun
deelname aan dit platform toe. Gea Wielinga en Anko Postma gingen in op de stand van zaken en
het vervolg van het project Herijking Welstand en tot slot gaf de werkgroep Gezondheid een korte
toelichting over de opgeleverde bouwsteen Gezondheid van De Friese Aanpak Omgevingsvisie.
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Het extra derde portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie gecombineerd met Ruimte en
Wonen was op 27 november jl. in het Stadhuis te Leeuwarden. Het eerste uur was een
gecombineerd portefeuillehoudersoverleg met op de agenda de kennismaking met de Vereniging
van Friese Woningbouwcorporaties en vervolgens inzoomen op de Regionale Energie Strategie en
de gezamenlijke opgaven die worden gezien. Namens de VFW waren aanwezig de heer Rein Swart
(Voorzitter van de VFW en Voorzitter Raad van Bestuur Accolade), mevrouw Petra van der Wier
(Lid van de VFW en Directeur-bestuurder De Bouwvereniging Harlingen) en Jeroen Duvergé
(Aanjager Duurzaamheid van de VFW). Het tweede uur was voor de portefeuillehouders Klimaat
en Energie beschikbaar als extra moment om bij te praten over de Regionale Energie Strategie
(RES).
KLIMAAT EN ENERGIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg vijfmaal plaats.
Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie vond plaats op 23 januari jl. in het
gemeentehuis van Achtkarspelen. Het was een druk bezet programma met vier presentaties, te
weten: de campagne Biodiversiteit 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.
Voor het tweede portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie van woensdag 3 april jl. was het
overleg te gast 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.
Het extra derde overleg vond plaats op 22 mei a.s. 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) konden 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.
Op 2 oktober jl. vond het vierde portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie plaats in de
raadszaal van gemeente De Fryske Marren te Joure. Op de agenda stonden ‘Kollektief invasieve
exoten bestriden’, verder was er ruim tijd voor de ‘Regionale Energie Strategie’ en tot slot heeft
de VNG in aanloop naar de extra bijeenkomst voor bestuurders op 8 oktober a.s. over het
‘Klimaatakkoord’ een toelichting gegeven en is in gesprek geweest met bestuurders uit de regio
over dit onderwerp.
Het extra vijfde portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie gecombineerd met Ruimte en
Wonen was op 27 november jl. in het Stadhuis te Leeuwarden. Het eerste uur was een
gecombineerd portefeuillehoudersoverleg met op de agenda de kennismaking met de Vereniging
van Friese Woningbouwcorporaties en vervolgens inzoomen op de Regionale Energie Strategie en
de gezamenlijke opgaven die worden gezien. Namens de VFW waren aanwezig de heer Rein Swart
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(Voorzitter van de VFW en Voorzitter Raad van Bestuur Accolade), mevrouw Petra van der Wier
(Lid van de VFW en Directeur-bestuurder van De Bouwvereniging Harlingen) en Jeroen Duvergé
(Aanjager Duurzaamheid van de VFW). Het tweede uur was voor de portefeuillehouders Klimaat
en Energie beschikbaar als extra moment om bij te praten over de Regionale EnergieStrategie met
Alan Laws (Kwartiermaker Regionale EnergieStrategie) en Marc Jager (Procesbegeleider Regionale
Energie Strategie).
FINANCIËN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Op donderdag 6 juni a.s. vond het eerste 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.
De portefeuillehouders Financiën hebben op 17 oktober jl. voor de tweede keer vergaderd in het
gemeentehuis te Joure. Gedeputeerde De Rouwe heeft een presentatie gehouden over de
uitkomsten van de jaarrekeningen van de Friese gemeenten over 2018. Met name door de
tekorten op het Sociaal Domein zien de financiën er ook voor Friese gemeenten niet rooskleurig
uit. Vervolgens heeft Jan van der Lei van de VNG het gezelschap bijgepraat over actuele zaken op
het gebied van gemeentefinanciën en de uitkomsten van Prinsjesdag. Tot slot heeft Jaap Glas,
beleidsmedewerker van gemeente De Fryske Marren, een presentatie gegeven over hun
monitoring op het Sociaal Domein en hun eigen ontwikkelde monitor voor het Sociaal Domein
laten zien.
CULTUUR
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Op donderdag 25 april jl. vond het eerste 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.
Op 18 september a.s. was het extra portefeuillehoudersoverleg uitgenodigd om te gast te zijn in
Buitenpost, waar in het gemeentehuis ruimte was voor
onderlinge uitwisseling over de stand van zaken van
Cultuur in de Friese gemeenten. Het tweede deel van de
ochtend bestond uit een rondleiding op De Kruidhof, met
o.a. een toelichting op het project Silence of the Bees,
onder het genot van verantwoorde hapjes.
Het derde portefeuillehoudersoverleg Cultuur was op 5
december a.s. in het Planetarium en het oude Stadhuis
te Franeker. Op de agenda stonden een rondleiding van
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directeur Warmenhoven door het Planetarium, een presentatie over de veranderende rol van de
Bibliotheek qua onderwijs en sociale taken die erbij komen en een korte toelichting over
‘Leeuwarden City of Literature’.
GEZONDHEID, WELZIJN, ONDERWIJS EN SPORT
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.
Op 28 februari 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.
Op 20 juni 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.
Het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport vond plaats
op 19 september in Campus Fryslân. Het overleg behandelde het onderdeel onderwijs. Het Fries
Sociaal Planbureau presenteerde het door hen verrichte onderzoek Leven in Fryslân en gaf een
toelichting op hoe gemeenten deze informatie kunnen gebruiken. De provincie Fryslân (K6) heeft
de aanwezigen op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de aanpak van
leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Tot slot zijn de genodigden geïnformeerd over de
werkzaamheden van Campus Fryslân en hebben zij aansluitend een rondleiding gekregen.
Het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg in 2019 vond plaats op 28 november in de gemeente
Waadhoeke. Het project Seker en Sûn kwam aan de orde en de manier waarop het huidige
zorgsysteem in Nederland is ingericht. Daarnaast was er aandacht voor het onderdeel sport en
deelde het Kenniscentrum Sport de bevindingen naar aanleiding van hun onderzoek naar de
maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen. Tot slot werden de aanwezigen
geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het Nationaal Sportakkoord en deelde de
gemeente Weststellingwerf hun ervaringen rond het opstellen van een lokaal sportakkoord.
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste 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.
In het tweede 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
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(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’.
Het laatste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme was op 14
november jl. in het Provinsjehûs te Leeuwarden. De portefeuillehouders hebben een korte update
over het onderzoek naar vitale logiesaccomodaties gekregen, het bedrijf OPnieuw! is
vooruitstrevend op het gebied van Circulaire Economie en heeft hierover een presentatie gegeven
en tot slot was er een toelichting op het bericht van de F4 gemeenten over het gezamenlijke EZ
beleid van de F4 gemeenten.
WERK EN INKOMEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen dat plaatsvond op 9 mei 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.
Het tweede en tevens laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen in 2019 vond plaats
op 3 oktober in de gemeente Achtkarspelen. Het UWV heeft de meest recente ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt in Friesland gepresenteerd. Aansluitend is ZorgpleinNoord dieper ingegaan op de
arbeidsmarktontwikkelingen in de sector Zorg en Welzijn. Tot slot heeft gedeputeerde Douwe
Hoogland een stand van zaken gegeven over het Kansenfonds.
EUROPA EN INTERNATIONAAL
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast vond er
nog een speciale bijeenkomst in Brussel plaats.
Op 17 april 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 de provincie Fryslân interessante Europese fondsen. Daarnaast
informeerde Sjoerd Feitsma de aanwezigen over het netwerk Eurocities.
Op 8 oktober vond de extra ingelaste VFG
bijeenkomst ‘Friese gemeenten in Europa’ in
Brussel plaats tijdens de Europese week van
regio’s en steden(EWRC). Op het programma
stonden Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër,
Maarten Smit, hoofd Economische zaken bij
de Permanente Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese
Unie, Simone Goedings, VNG coördinator van
de Nederlandse delegatie naar het Europees
Comité van de Regio’s en Mara Bubberman en
Jildau Schuilenburg, EU-vertegenwoordigers
van SNN in Brussel.
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Het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal vond plaats op 31 oktober in
de Maritieme Academie Harlingen. De gemeente Súdwest-Fryslân deelde met de aanwezigen hun
ambities tot het intensiveren van de Europa-inzet en het vergroten van het Europa-bewustzijn
binnen hun organisatie en bestuur. De provincie Fryslân besprak het voornemen van het nieuwe
college van GS om de Europa-inzet te intensiveren en de samenwerking daarin, tussen de
provincie Fryslân, gemeenten en andere Friese partners. Tot slot werd door de Maritieme
Academie, provincie en de gemeente Smallingerland het project #IWTS: Het mobiliseren van
transportmogelijkheden over kleinere vaarwegen, besproken. Aansluitend vond er een bezoek
plaats aan en uitleg over het gebruik van de simulator van de Maritieme Academie Harlingen.
Deze simulator is voor de uitvoering van dit project gebruikt.
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 heeft de
Vereniging van Friese Gemeenten op maandag 23 september jl. de raadsledencarrousel
georganiseerd in het Stadhuis te Leeuwarden.
De vijftig aanwezige raadsleden konden drie workshops bijwonen, namelijk:
- Prof. Mr. Dr. Douwe Jan Elzinga (Hoogleraar Staatrecht, RUG) over ‘De toekomst van het
lokale bestuur’,
- Het Nederlands Jeugdinstituut over ‘grip op Jeugdzorg’ en
- De Argumentenfabriek over ‘de dillema’s bij de ‘Regionale Energie Strategie’.
De raadsleden deden actief mee bij de workshops en bij de nazit zijn veel deelnemers nog even
met hun collega raadsleden en de sprekers in gesprek geweest. De aanwezigen en organisatoren
gaven aan zeker in te zijn voor een volgende editie.
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur per 31 december 2019
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
Algemeen bestuurslid
Dhr. R. Sluiter - burgemeester van Harlingen - Bestuur en Democratie
Mw. G. Wielinga - wethouder van Súdwest-Fryslân - Ruimte en Wonen
Mw. P.H. 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
Dhr. C. Trompetter - wethouder van Smallingerland - Werk en Inkomen
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Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies per 31 december
2019
VNG Bestuur
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
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. 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
Mw. J. Bruijnincx - raadslid van Leeuwarden
VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
Dhr. M. de Man - wethouder van Súdwest-Fryslân
Dhr. S. Feitsma - wethouder van Leeuwarden
College van Arbeidszaken
Mw. A. Doesburg - gemeentesecretaris Waadhoeke
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Overzicht VFG voordrachten in besturen, commissies, stuurgroepen per 31 december 2019
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Dhr. F. Veltman - wethouder van De Fryske Marren
Plaatsvervanger: Mw. G. Wielinga - wethouder van Súdwest-Fryslân
Fryske Rie
Dhr. R. Jonkman - wethouder van Opsterland
Wenjen Oerlis Fryslân (WOF)
Dhr. F. Douwstra - wethouder van Leeuwarden
Dhr. A. Postma - wethouder van Opsterland
Dhr. G. Wiersma - wethouder van Dantumadiel
Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Fryslân (ROF)
De verkeersportefeuillehouders van de gemeenten:
(rechtstreeks): Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland
(op aanwijzing VFG): de heren H. Boon van Harlingen, M. de Haan van Achtkarspelen en
H. Oosterman van Ooststellingwerf
Raad van Advies Merk Friesland
Mw. C. de Pee - wethouder van Waadhoeke
Raad van Advies Kredietbank Nederland
Mw. E. Bruins Slot - wethouder Ameland (voorzitter)
Dhr. C. Trompetter - wethouder Smallingerland (vicevoorzitter)
Raad van Commissarissen Afvalsturing Fryslân N.V.
Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens
Dhr. J. Bonnema
Dhr. D. Hoogendoorn
Bestuurlijk overleg Veenweidevisie
Dhr. R. de Jong - 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
Vereniging van Sport en Gemeenten (Platform Noord, Sportberaad)
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
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