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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 2020 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld:
voorzitter

dhr. F. Veenstra

burgemeester van De Fryske Marren

vicevoorzitter
secretaris /
penningmeester

dhr. J. B. Wassink

wethouder van Leeuwarden

dhr. T. D. de Jong

griffier van Dantumadiel

leden

dhr. R. Sluiter
mw. P.H. de Graaf
mw. C. de Pee
dhr. J. Zoetendal
dhr. R. Jonkman
dhr. M. Bos
mw. G. Hoekstra
dhr. L.P. Stoel
dhr. P. Zondervan

burgemeester van Harlingen
wethouder van Noardeast-Fryslân
wethouder van Waadhoeke
wethouder van Heerenveen
wethouder van Opsterland
wethouder van Ooststellingwerf
wethouder van Tytsjerksteradiel
burgemeester van Ameland
gemeentesecretaris van Súdwest-Fryslân

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). Het eerste halfjaar ter ziektevervanging mevrouw W.
Waterlander (bureaumanager). De totale bezetting omvatte in het verslagjaar ongeveer 3,2 fte.
Het VFG bestuursbureau is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden,
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden.
CORONA
2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Vanaf medio maart had het Corona-virus onze
samenleving in haar greep. Vooral in de beginperiode kwamen er ook heel veel vragen op
gemeentebesturen af.
De VFG heeft vanaf het begin van deze bijzondere periode geprobeerd om gemeentebesturen
hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en de krachten bundelen. Want juist in deze tijd was er
behoefte aan één van de sterke punten en kernactiviteit van onze vereniging: regionale
afstemming en uitwisseling van actuele thema’s en onderwerpen.
Specifiek Corona gerelateerde onderwerpen werden reeds besproken en afgestemd binnen het
RBT en de Crisisstructuur van de Veiligheidsregio / GGD. Maar er waren meer onderwerpen die bij
alle Friese gemeenten spelen en die niet in het Crisisoverleg van de Veiligheidsregio/GGD aan de
orde konden komen, omdat ze niet direct met gezondheid of OOV te maken hadden. Voor deze
onderwerpen en thema’s heeft de VFG een coördinerende rol opgepakt in het regionaal
uitwisselen van goede ervaringen, afstemmen van informatie, delen van vragen en zoeken naar
gezamenlijke Friese antwoorden.

3

Om het contact tussen portefeuillehouders te stimuleren zijn er diverse Whatsapp groepen
opgestart en vonden de VFG portefeuilllehoudersoverleggen niet meer op locatie in een
gemeentehuis plaats, maar digitaal via Microsoft Teams.
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 verband met Corona is de ALV in het voorjaar
uitgesteld naar het najaar 2020. Toen nog met de hoop om wellicht dan wel fysiek bijeen te
kunnen komen, maar dit bleek niet het geval te kunnen zijn. Daarom vond er op 17 november een
digitale ALV plaats. Tijdens deze digitale variant waren ongeveer 40 bestuurders aanwezig. Na een
kort huishoudelijk gedeelte (vaststelling financiële stukken 2019, begroting 2021, contributie 2021
en een aantal bestuursmutaties) vond er een nadere kennismaking met Leonard Geluk, directeur
van de VNG plaats. Na een korte introductie wisselt hij met de aanwezigen uitgebreid van
gedachten over hoe de positie van gemeenten structureel verbetert kan worden richting het
nieuwe Kabinet, zowel op het gebied van financiën als bij de borging van de autonome rol van
gemeenten.
VFG BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijfmaal. De vergaderingen vinden in principe
plaats op de derde woensdag van de maand,. In het verslagjaar werd fysiek vergaderd bij de
gemeenten Waadhoeke en Ooststellingwerf .Vanwege de Coronamaatregelen was het niet altijd
mogelijk en gewenst om fysiek op locatie te vergaderen, en vonden er drie bestuursvergaderingen
digitaal plaats via Microsoft Teams.
Tijdens de bestuursvergaderingen werden actuele bestuurlijke vraagstukken en onderwerpen
besproken. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende
VFG portefeuillehoudersoverleggen.
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. Een veel
geraadpleegde pagina op de website is een online overzicht van alle actuele contactgegevens van
de colleges van B&W van de 18 Friese gemeenten.
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 Fred
Veenstra kwam in het verslagjaar tweemaal (5 februari en 14 september) 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 3 november vond de jaarlijkse
ontmoeting tussen het college van GS en het bestuur van de VFG plaats digitaal plaats. Aan de
hand van een gezamenlijk opgestelde agenda zijn een aantal actuele thema’s besproken.
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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 heeft de Friese bestuurdersdag niet vanwege de Corona maatregelen niet
plaatsgevonden. De geplande bestuurdersdag van 5 oktober is verschoven naar februari 2021, en
zal dan digitaal plaatsvinden.
VFG PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEGGEN
De VFG organiseerde in het verslagjaar op verschillende beleidsterreinen portefeuillehoudersoverleggen en thematische bijeenkomsten. Bij de VFG portefeuillehoudersoverleggen wordt de
verantwoordelijk gedeputeerde ook 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.
Vanwege de Coronamaatregelen was het vanaf medio maart niet meer mogelijk om op locatie te
vergaderen, en vonden de VFG portefeuillehoudersoverleggen plaats via Microsoft Teams.
BESTUUR EN DEMOCRATIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg eenmaal plaats. Het VFG
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie van 28 oktober stond bijna geheel in het teken
van de Thorbecke brief van minister Ollongren en een gesprek daarover met de Directeur
Generaal van BZK, Chris Kuijpers.
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Deze bijeenkomst was onderdeel van een ronde die BZK hierover door het land maakt. Voor de
bijeenkomst in onze provincie waren drie inleiders bereid gevonden om een aftrap voor de
discussie te verzorgen: Avelien Haan (betrekken van inwoners), Caspar van den Berg
(regionalisering van het bestuur) en Sander de Rouwe (financiële toerusting gemeenten). Na
iedere inleiding gingen de burgemeesters hierover vervolgens met Chris Kuijpers in gesprek. Tot
slot is nog de afspraak gemaakt dat er vanuit de drie Friese bestuurslagen (gemeenten, provincie
en waterschap) een gezamenlijk antwoord op de Thorbecke brief van de minister zal worden
geformuleerd.
RUIMTE EN WONEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast was er
een extra bijeenkomst over het dossier stikstof.
Het eerste geplande VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen van 16 april werd wegens
de coronacrisis verplaatst naar 17 juni en werd gehouden via MS Teams.
Op initiatief van Postma, Faber en Van Veen heeft de VFG namens het overleg Ruimte en Wonen
richting de provincie een signaal afgegeven dat rond de Verordening Romte (Zon en ook Wind)
men teleurgesteld is over de procedure. Dit met de boodschap dat de gemeenten hiermee zijn
overvallen en er te weinig tijd was. Voor de verduurzaming van onderop wordt het proces - en de
gelijkwaardigheid van de partijen binnen de Regionale Energie Strategie verstoord. Verder pleitte
men voor een ruimhartige overgangsregeling voor bestaande initiatieven. Er is een gezamenlijke
brief van gemaakt met het portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie, zoals ook destijds de
zienswijze was op de Verordening Romte. Op initiatief van Spoelstra wordt afgestemd dat hij
contact zoekt met gedeputeerde Klaas Fokkinga om richting het Ministerie te bepleiten dat de
regeling ‘Woningbouwimpuls’ niet alleen van toepassing is op projecten van 500 woningen op één
locatie. Zodat ook Friesland (eventueel als één project) kan meedingen.
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen vond plaats op 3 september via
Teams. Op de agenda stonden een presentatie inzake actieprogramma Weer Thuis over een
convenant tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties.
Het convenant ziet toe op het bevorderen van de uitstroom uit Beschermd Wonen, de
Maatschappelijke Opvang en Residentiele Jeugdhulp en een zachte landing in de wijk.
Verder stond op de agenda het onderwerp Ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet dat in
VFG verband is opgepakt door gemeenten Súdwest-Fryslân, Opsterland, Waadhoeke en
Leeuwarden. Het betrof twee sporen binnen dit onderwerp namelijk gemeenschappelijke regeling
Hûs en Hiem en de scenario’s hernieuwde ruimtelijke kwaliteit.
Als nagekomen ingekomen stuk is de reactiebrief van Gedeputeerde Staten op de brief van de
VFG inzake proces voorbereidingsbesluit Verordening Romte voor kennisgeving aangenomen.
Op 11 november heeft de VFG voor de provincie een bijeenkomst gefaciliteerd waarbij zij graag
met de Friese gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in gesprek wilden over het Dossier
Stikstof. Dit op voorstel van Frans Veltman (lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en
Milieu, lid VNG-commissie Bestuurlijk Netwerk Stikstof en gemeentelijk vertegenwoordiger in de
provinciale commissie landelijk gebied en van daaruit betrokken bij het stikstofdossier) die de
nodige uitdagingen op dit gebied ziet afkomen op gemeenten. De gemeenten zijn door Marieke
Meinderts (Programmamanager Stikstof Provinsje Fryslân) bijgepraat over wat het dossier stikstof
inhoud en wat de stand van zaken is bij de provincie. Verder is de inhoudelijke verdieping
toegelicht door Siebren de Ringh (Kwartiermaker gebiedsgerichte aanpak en coördinator Stikstof
dialoog Provinsje Fryslân) door in te zoomen op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in
Fryslân. Vervolgens is door Frans Veltman een presentatie gegeven over welke impact het
stikstofdossier heeft voor gemeenten.
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Bijna alle gemeenten waren bestuurlijk en/of ambtelijk aanwezig bij deze bijeenkomst. Het doel
om gemeenten goed aan te haken is daarmee geslaagd. Vraag is hoe gemeenten een rol krijgen
bij het vervolg. Geconcludeerd wordt dat naast dat gemeenten hier zelf inhoudelijk mee aan de
slag moeten het van belang is dat gemeenten blijven klankborden over dit thema met de
provincie en nagedacht moet worden op welke wijze dit goed gestalte kan krijgen.
KLIMAAT EN ENERGIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie vond plaats op 5 februari in de
raadszaal van de gemeente Tytsjerksteradiel te Burgum. Het FSP heeft de eerste bevindingen van
het onderzoek naar de sociale staat van de Friese Energietransitie toegelicht en er was ruim tijd
om bij te praten over de Regionale Energiestrategie.
Het tweede geplande VFG portefeuillehoudersoverleg van 3 juni werd wegens gebrek aan actuele
agendapunten geannuleerd.
Het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie vond digitaal plaats op 4 november.
De Friese portefeuillehouders Klimaat en Energie hebben kennis gemaakt met de nieuwe
Dijkgraaf Luzette Kroon en haar kijk op de toekomst. Verder is het plan van aanpak voor de
collectieve exoten aanpak in Fryslân besproken. Daarna is de stand van zaken van het
ambitiemanifest circulair inkopen gedeeld en aan gemeenten verzocht hier actie op te
ondernemen. Tot slot heeft het Kadaster een besturingsfilosofie en grondstrategie ‘Ruimte voor
nieuwe Energie’ voor de Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd.
FINANCIËN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Daarnaast heeft de
VFG een overleg georganiseerd met een aantal Noordelijke Kamerleden.
Het eerste geplande portefeuillehoudersoverleg van 1 april jl. werd wegens de coronacrisis
geannuleerd en opnieuw ingepland als MS Teams vergadering op 28 mei jl. Van der Lei (VNG) en
Offinga (Lid VNG-commissie Financiën) hebben de portefeuillehouders bijgepraat over de stand
van zaken van de herijking van het gemeentefonds en de compensatie voor gemeenten ten tijde
van de Coronacrisis. Het overleg wil graag inzetten op een gezamenlijke lobby van de Friese
gemeenten gezien de zeer zorgelijke financiële situatie van de gemeenten en elkaar goed
vasthouden op dit onderwerp . Na het overleg kwamen er berekeningen naar buiten over de
nadelige gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de Friese gemeenten. N.a.v.
diverse signalen van Friese gemeenten is besloten een VFG brief op te stellen om de noodklok te
luiden richting de Tweede Kamer. Het portefeuillehoudersoverleg EZ, R&T van 11 juni jl. heeft
aangegeven dit initiatief te ondersteunen.
Op 2 juli heeft er op uitnodiging van de VFG een goed gesprek plaatsgevonden tussen een
delegatie van het VFG-bestuur en een aantal (Friese) Kamerleden waarbij de VFG brandbrief
inzake de financiële nood van de (Friese) gemeenten het belangrijkste bespreekpunt was.
De portefeuillehouders Financiën hebben op 23 september voor de tweede keer vergaderd. Jan
van der Lei (VNG) informeerde de portefeuillehouders over de Financiële uitwerking van
Prinsjesdag en het Corona steun- en herstelpakket voor de Friese gemeenten. Tevens is uitgebreid
met elkaar en met gedeputeerde Sander de Rouwe van gedachten gewisseld over de grote
financiële problemen die alle gemeenten op dit moment hebben.
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CULTUUR
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.
Het eerste geplande portefeuillehoudersoverleg werd digitaal gehouden op 13 mei.
Gedeputeerde Poepjes praat in het overleg de aanwezigen bij over de compensatie maatregelen
voor Cultuur voor de eerste en tweede fase. De aanwezigen geven aan graag gezamenlijk als
gemeenten en provincie te willen optrekken richting het Rijk voor het in aanmerking komen van
de compensatiemaatregelen van het Rijk in de tweede fase, dat met name gericht zal zijn op de
kleinere culturele instellingen. Een ambtelijke werkgroep vanuit provincie en gemeenten wordt
gevraagd dit uit te gaan werken. Aanwezigen willen graag voor de zomer een nieuw overleg
inplannen om de stand van zaken van fase twee met elkaar af te stemmen. Dit extra ingelaste
overleg is op 29 juni a.s.
Een extra ingepland portefeuillehoudersoverleg overleg vond plaats op 29 juni. Samen met 9
gemeenten en de provincie is naar aanleiding van het vorige VFG-overleg Cultuur op 13 mei jl. een
Corona en Lokale Cultuur werkgroep opgericht. Eerste stap van deze werkgroep was om goed te
inventariseren wat de financiële en maatschappelijke schade is in de 18 Friese gemeenten.
Gelet op de timing van Tweede Kamer debatten en de timing van claims richting het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, werden de resultaten van deze inventarisatie voor de zomer afgerond en
tijdens dit extra portefeuillehouderoverleg Cultuur besproken.
Nog een extra portefeuillehoudersoverleg vond 9 september plaats. Op de agenda stonden ‘Claims
cultuur IPO en VNG en aanvullend steunpakket rijk’ door gedeputeerde Poepjes. Dit n.a.v. de
actuele informatie over het steunpakket van het Rijk voor Cultuur.
Het tweede onderwerp was ‘Triënnale LF2028 – Kunsttriënnale 2022’ waarbij Immie Jonkman
(Interim directeur L2028) de portefeuillehouders bijgepraat heeft over LF2028. Tot slot werd op
verzoek van het vorige overleg het project Fabuch Social Cinema, waarbij kwetsbare mensen bij
het maken van films worden betrokken, besproken. Fabian Jansen (Initiatiefnemer) vertelde over
het project en beantwoorde de vragen.
Het vierde portefeuillehoudersoverleg Cultuur vond plaats op 2 december jl. Besproken zijn een
update van de ambtelijke coronawerkgroep waar nu afstemming over de ondersteuningsmaatregelen voor cultuur plaatsvind. Verder is door Poepjes een toelichting gegeven op het
coronaplan van de vijf Friese theaters waarbij het de bedoeling is dat andere partijen kunnen
aanhaken. Hierbij heeft zij ook een toelichting gegeven over de stand van zaken rondom de
financiën voor cultuur in Friesland ook gerelateerd aan ‘Nij Podium’ de cultuurnota van de
provincie. Poepjes heeft verzocht om half januari een extra overleg in te plannen om de
gemeenten bij te praten over de vorderingen van het Friese feeldlab (uitwerking coronaplan vijf
Friese theaters) en de financiën hiervoor. Plus het geven van een overzicht van de
ondersteuningsmaatregelen die de gemeenten treffen. Het overleg heeft hiermee ingestemd.
Eringa heeft vervolgens een toelichting gegeven op het proces rondom ‘Kultueredukaasje mei
Kwaliteit 3’. Dit n.a.v. een brief van een aantal gemeenten hierover aan de provincie en
vervolgens een gesprek met de gedeputeerde over de problemen die zij voorzien. Tot slot heeft
de heer Buskermolen (Directeur Prinses Christina Concours) een pitch gehouden omdat zij graag
hun netwerk willen uitbreiden om (het beoefenen van) brede klassieke muziek te promoten bij de
jeugd.
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GEZONDHEID, WELZIJN, ONDERWIJS EN SPORT
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg zesmaal plaats.
Op 27 februari vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
plaats in de gemeente Opsterland te Beetsterzwaag. Op de agenda stond het programma Sociaal
Medische 1e lijn waarbij Boukje Tol een toelichting gaf op de ontwikkelingen, dilemma’s en het
toekomstperspectief. Het zorgveld is continu in beweging en Paul Offringa, manager Zorginkoop
van de Friesland Zorgverzekeraar heeft de aanwezigen meegenomen in de rol die de Friesland
Zorgverzekeraar neemt als het gaat om goede en bereikbare zorg in Friesland in het licht van de
spreiding en concentratie van de ziekenhuiszorg. Tot slot heeft de provincie uitleg gegeven aan
hun voornemen om de strategische adviesraad van Seker en Sûn als paraplu te laten fungeren
waaronder verschillende provinciale zorgprogramma’s zelfstandig draaien.
Een extra ingepland overleg vond plaats op 3 april en naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen
betreffende de coronacrisis via MS Teams. De onderwerpen op de agenda werden gebaseerd op
de behoefte op dat moment en verband houdend met de getroffen coronamaatregelen. Er werd
gesproken over financiële declaraties van zorgaanbieders en het aanbieden van alternatieve zorg.
Daarnaast werd er gesproken over de sluiting van de scholen en kwetsbare kinderen.
Een tweede extra ingepland overleg vond plaats op 9 april en naar aanleiding van de
kabinetsmaatregelen betreffende de coronacrisis via MS Teams. De onderwerpen op de agenda
werden wederom gebaseerd op de behoefte op dat moment en verband houdend met de
getroffen coronamaatregelen. Het thema sport en de consequenties op dit gebied voortvloeiend
uit de maatregelen werden uitgebreid besproken. Daarnaast kwam het onderwerp jongeren 16+,
die niet naar school kunnen, aan bod.
Op 28 mei vond het vierde VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en
Sport plaats en naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen betreffende de coronacrisis via MS
Teams. Er is gesproken over de stijgende prognose in de WMO en de analyse van deze cijfers. De
afspraak werd gemaakt om kennis te delen op provinciaal niveau door de individuele analyses en
onderzoeken op ambtelijk niveau met elkaar te delen. Daarnaast werd er overeengekomen dat er
vanuit de VFG op initiatief van de gemeente Noardeast-Fryslân, een schriftelijk signaal (brief)
werd afgegeven aan het Ministerie VWS betreffende BTW en sport en de problemen waar men
hierin tegenaan loopt.
Het vijfde VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport vond digitaal
plaats op 24 september. De VNG heeft de portefeuillehouders een stand van zaken gegeven
vanuit de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Daarnaast is er
gesproken over de stijgende prognose in de WMO en de recente analyse van deze cijfers op
ambtelijk niveau tussen Friese gemeenten. Tot slot kwam het programma Sociaal Medische 1e lijn
aan de orde waarbij de Friese samenwerkingsagenda en een voorstel voor voortzetting van het
programma SM1 zijn besproken.
Het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg in 2020 vond plaats op 17 december digitaal plaats.
De portefeuillehouders hebben in dit overleg afgesproken uit naam van de VFG een brief te
sturen aan het Ministerie van VWS en Financiën over de (financiële) gevolgen en nadelige
effecten van het doorvoeren van het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp voor de
Friese gemeenten. Verder heeft VNG naleving het onderzoek naar zorgfraude gepresenteerd en
bepleit bij de gemeenten om zich aan te sluiten bij het IKZ convenant ter bestrijding van
zorgfraude. Daarnaast heeft Partoer hun onderzoek naar schooluitval bij het Friesland College
gepresenteerd.
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Tot slot heeft De Friesland hun rapport gepresenteerd voor de ANNO gemeenten waarin
versnipperde data bij elkaar zijn gebracht zodat een overall beeld is ontstaan waarbij vragen
kunnen worden beantwoord voor toekomstbestendige zorg. De Friesland werkt samen met
DataFryslân om dit Friesland breed op te pakken.
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van 5 maart jl.
vond plaats bij het recreatiebedrijf It Wiid in Earnewâld. Op de agenda stonden o.a.: Het rapport
Waardevol Toerisme van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur dat gaat over de
veranderende rol van overheden (rijk, provincie, gemeenten) in het toerisme domein, het FSP met
hun onderzoek naar ‘toerisme in Fryslân: het perspectief van de inwoners’ en de provincie sloot af
met een verhaal over de Concept- Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 en een toelichting op een
aantal opgaven hieruit. Er was een goede opkomst en de presentaties over toerisme sloten prima
op elkaar aan.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme vond plaats
op 11 juni vanwege de coronacrisis via MS Teams. Vanuit het overleg EZ, R&T is het opstellen van
een brief door de VFG, over het luiden van de noodklok door de VFG bij de Tweede Kamerleden
over de Friese gemeentefinanciën, ondersteund. Verzoek was om deze te richten aan alle Tweede
Kamerfracties en vooral te benoemen dat de gemeenten in algemene zin onvoldoende
Rijksbijdragen ontvangen om hun taken te kunnen uitvoeren. In plaats van diep op de inhoud in te
gaan. Verder heeft het overleg afgestemd om de Tweede Kamerleden uit het Noorden uit te
nodigen voor een digitaal overleg met een delegatie uit het bestuur voor 2 juli a.s. over de
financiële problematiek van de Friese gemeenten.
Het laatste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme was digitaal op
22 oktober. Met de portefeuillehouders is in dit overleg vooral over Recreatie en Toerisme
gesproken. Bij de ingekomen stukken heeft het overleg breed draagvlak uitgesproken voor het
herziene voorstel voor ‘Wolkom Thús’. Er is vervolgens een rondje langs de velden gedaan met
betrekking tot de Recreatie en Toerisme sector in coronatijd. In de zomer is een inhaalslag
geweest voor veel van deze bedrijven. Vooral over de horeca, culturele instellingen en
groepsaccommodaties maken de portefeuillehouders zich zorgen. Daarna heeft Marjan Soepboer
(Ynbusiness & Secretaris Toerisme Alliantie Friesland (TAF)) de portefeuillehouders bijgepraat
over ‘Gastvrijheidssector in coronatijd, waarbij zij hetzelfde beeld ziet als de portefeuillehouders.
Verder zijn de rol en plannen van de TAF toegelicht en het Uitvoerings-programma Gastvrij
Fryslan 2028. Tot slot heeft Martin Cnossen (Directeur-bestuurder Merk Fryslân) vertelt over
kwaliteitstoerisme en wat hierbij komt kijken om er een succes van te maken. Het staat in de
planning om bij alle gemeenten langs te gaan om hierover het gesprek te voeren.
WERK EN INKOMEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Het eerste ingeplande portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 19 maart werd
geannuleerd naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen betreffende de coronacrisis.
Het eerstvolgende VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen in 2020 vond plaats op 18
juni, wegens de coronacrisis via MS Teams. Er werd een korte stand van zaken gegeven omtrent de
onderwerpen van het geannuleerde overleg op 19 maart (Europees Sociaal Fonds en de
Veranderopgave Inburgering Fryslân).
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Daarnaast kregen de aanwezigen de gelegenheid om te bespreken wat er speelt in hun gemeente
naar aanleiding van de getroffen coronamaatregelen en wat de uitdagingen op langer termijn
zullen zijn op het gebied van Werk en Inkomen. Er werd kennis en informatie met elkaar
uitgewisseld en rondgestuurd na het portefeuillehoudersoverleg.
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen vond plaats op 19 november. Er
werden maar liefst vijf onderwerpen besproken. Er is een korte toelichting gegeven over het
Europees Sociaal Fonds (ESF+) 2021-2027. Vervolgens heeft Stichting Sociaal voor elkaar hun
nieuwe website www.waarmoetikzijn.nl gepresenteerd. Daarna is vanuit het ambtelijk netwerk
een toelichting gegeven over de stand van zaken over vroegsignalering van schulden bij de Friese
gemeenten. Daarop aansluitend heeft KredietBank Nederland gepeild hoe gemeenten staan
tegenover een onderzoek over vroegsignalering waarbij gemeenten met hun samenwerken. Tot
slot is een update gegeven over de veranderopgave voor Inburgering bij de gemeenten.
EUROPA EN INTERNATIONAAL
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Op 30 januari vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal plaats in de
gemeente Weststellingwerf te Wolvega. De heer Bruggink, wethouder Hengelo, heeft de
aanwezigen op verzoek van de VFG meegenomen in de werkwijze en inzet van de gemeente
Hengelo op het gebied van Europa en het binnenhalen van subsidies. De provincie heeft een
stand van zaken gegeven betreffende het voornemen van het nieuwe college van GS om de
Europa-inzet en de samenwerking daarin te intensiveren tussen de provincie Fryslân, gemeenten
en andere Friese partners.
Het tweede ingeplande VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal van 4 juni jl.
werd naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen betreffende de coronacrisis geannuleerd.
De laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal van 2020 vond plaats op 5
november jl. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft tijdens deze bijeenkomst de
portefeuillehouders geïnformeerd over het hoe, wat en waarom van de Friese projectenmachine.
Vervolgens gaf Fenna Pols, directeur / bestuurders van Europa Decentraal, een toelichting op het
werk van Europa Decentraal en wat ze daarin kosteloos voor gemeenten kunnen betekenen. Tot
slot gaven Klaas Sietse Spoelstra en Dirk van der Berg van SDG netwurk Fryslân een presentatie
onder de SDG’s in de Friese context. Inzet en gedachte hierbij is om alle Friese gemeenten en de
provincie bij deze beweging aan te laten sluiten.
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
VFG op dinsdag 1 september jl. de eerste digitale Raadsledenwebinar georganiseerd i.p.v. de
reguliere jaarlijkse raadsledencarrousel. Zo’n 40 deelnemers hebben deze RaadsledenWebinar
bijgewoond en volgden workshops over ‘financiën in coronatijd’ door financieel expert Jan
Verhagen en ‘handvatten voor jeugdzorg’ door het Nederlands Jeugd Instituut. Raadsleden
vonden het een geslaagde avond en over het algemeen wel handig dat het digitaal was (geen
reistijd).
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur per 31 december 2020
Voorzitter
Dhr. F. Veenstra - burgemeester van De Fryske Marren - Algemene Verenigingszaken
Vicevoorzitter
Dhr. J.B. Wassink – wethouder van Leeuwarden - Klimaat en Energie
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 Noardeast-Fryslân - 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. R. Jonkman - wethouder van Opsterland - Europa en Internationaal
Dhr. M. O. Bos – wethouder van Ooststellingwerf – Werk en Inkomen
Mw. G. Hoekstra – wethouder Tytsjerksteradiel – Ruimte en Wonen
Dhr. L.P. Stoel – burgemeester van Ameland – Financiën
Dhr. P. Zondervan – gemeentesecretaris Súdwest-Fryslân – Gemeentesecretarissen
Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies per 31 december
2020
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
Mevr. T. Willemsma – wethouder van Tytsjerksteradiel
VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Dhr. H. de Haan – wethouder van Leeuwarden
Dhr. J. Boerland – wethouder van De Fryske Marren
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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
College van Arbeidszaken
Mw. A. Doesburg - gemeentesecretaris Waadhoeke
Overzicht VFG voordrachten in besturen, commissies, stuurgroepen per 31 december 2020
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Dhr. F. Veltman, wethouder van De Fryske Marren
Ambtelijke ondersteuning: M. Noordmans, De Fryske Marren
Fryske Rie
Dhr. R. Jonkman, wethouder van Opsterland
Wenjen Oerlis Fryslân (WOF)
Dhr. M. de Man, wethouder van Súdwest-Fryslân
Dhr. H. de Haan, 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): Dhr. H. Boon van Harlingen, Dhr. M. de Haan van Achtkarspelen en Dhr. H.
Oosterman van Ooststellingwerf
Raad van Advies Merk Friesland
Mw. C. de Pee, wethouder van Waadhoeke
Raad van Advies Kredietbank Nederland
Dhr. M. Bos, wethouder van Ooststellingwerf (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
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Sociaal-Medische 1e lijn
Mw. B. Tol, wethouder Waadhoeke (voorzitter)
Autisme Netwerk Friesland
Dhr. L. de Vries, wethouder Opsterland
Bestuurlijk Netwerk Stikstof
Dhr. E. Faber, wethouder van Súdwest-Fryslân (Namens de Friese gemeenten)
Dhr. F. Veltman, wethouder van De Fryske Marren (Vanuit de VNG-commissie EKEM)
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