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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 2021 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

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

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

Het bestuur heeft besloten een tweetal vacatures die gedurende het verslagjaar zijn ontstaan vanaf
de volgende collegeperiode (2022) weer in te vullen.
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 bezetting omvatte in het verslagjaar tot 1 oktober
3,2 fte. Door het vertrek van mevrouw A. Zijlstra per 1 oktober was de bezetting gedurende het
verslagjaar een aantal maanden tijdelijk 2,4 fte. Per januari 2022 is er weer in deze vacature
voorzien en zal de bezetting van het bureau weer 3,2 fte omvatten.
Het VFG bestuursbureau is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden,
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden.
CORONA
Net als 2020 was 2021 een bijzonder jaar voor iedereen. Met uitzondering van de zomerperiode
had het coronavirus onze samenleving in haar greep.
De VFG heeft vanaf het begin van de coronapandemie geprobeerd om gemeentebesturen 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.
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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 tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering. Eén in het
voorjaar (ALV) en één in het najaar (BALV). In verband met coronamaatregelen vond de ALV van
12 april digitaal plaats. Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd naast het vaststellen van de
financiële jaarstukken afscheid genomen van bestuurslid Roel Sluiter in verband met zijn
aanstaande pensionering. Ook heeft het VFG bestuur het voornemen uitgesproken om na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een raadslid aan het bestuur toe te voegen. Het inhoudelijk
gedeelte van de bijeenkomst was tweeledig. 1. Leonard Geluk (directeur VNG) gaf een update
m.b.t. de voortgang van de kabinetsformatie en de inzet van de gemeenten. 2. Presentatie en
toelichting door Prof. Dr. Caspar van den Berg en Sofie Dreef op het BRE-onderzoek in Fryslân
waarmee tevens het officiële startschot voor het onderzoek in de regio werd gegeven. In verband
met de aangescherpte coronamaatregelen in het najaar en het feit dat een BALV niet direct
noodzakelijk was, is besloten om in het najaar geen BALV uit te schrijven.
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 in september fysiek vergaderd
bij de gemeente Leeuwarden. Verder was het gedurende het verslagjaar vanwege de
coronamaatregelen helaas niet mogelijk en / of gewenst om fysiek op locatie te vergaderen, en
vonden de overige vier 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 (tot 1 oktober) / Friso
Douwstra (vanaf 1 oktober) en VFG voorzitter Fred Veenstra kwam in het verslagjaar driemaal (3
februari, 8 september en 2 december) 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.
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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 periodiek 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.
Onderzoek bestuurlijk regionaal Ecosysteem Fryslân
In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Friese overheden (Provincie, Wetterskip, Leeuwarden en
VFG) hebben de RUG Campus Fryslân en Berenschot gedurende het verslagjaar onderzoek gedaan
naar hoe we in Fryslân werken aan publieke waarde en welke factoren het succes van onze
regionale samenwerking bepalen. Het samenspel tussen het Bestuurlijk Regionale Ecosysteem
(BRE), het economische ecosysteem en het maatschappelijke ecosysteem staan hierbij centraal.
Het BRE-onderzoek gaat aanbevelingen opleveren over hoe de samenwerking tussen het
bestuurlijk, maatschappelijk en economisch ecosysteem in Fryslân zinvol versterkt kan worden.
De eindrapportage is aan het einde van het verslagjaar afgerond en formeel opgeleverd. Het is de
bedoeling om in 2022 vorm en inhoud te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de
rapportage.
FRIESE BESTUURDERSDAG
Sinds 2018 wordt de Friese Bestuurdersdag georganiseerd op initiatief van de Provincie Fryslân,
het Wetterskip Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de gemeente Leeuwarden.
De organisatie van deze (uitgestelde) editie van 2020 was in handen van de VFG.
Ondanks het feit dat we -vanwege de coronamaatregelen- op 9 februari digitaal bijeen moesten
komen kijken we toch terug op een geslaagde bijeenkomst met ruim 100 deelnemers.
Het centrale thema was 'Maatschappelijk onrust en veerkracht'. Twee hoogleraren (Hans
Boutellier – Verweij Jonker instituut en Tom Postmes – RUG) hebben dit vanuit een
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wetenschappelijk analyse proberen te duiden, waarna op basis van deze analyses met elkaar van
gedachten is gewisseld over hoe lokale bestuurders hier het beste mee om kunnen gaan. De
presentatie is verzorgd door Marijke Roskam.
Via deze link is de livestream nog eens rustig terugkijken: https://youtu.be/F2Gv360cYIs
Op 25 oktober vond de Friese bestuurdersdag van 2021 plaats in Stadschouwburg de Harmonie,
waarbij de organisatie in handen was van de gemeente Leeuwarden. Het thema van deze
bestuurdersdag was ‘Samenwerking tussen overheden, stand van zaken 2021’.
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 vonden de VFG portefeuillehoudersoverleggen gedurende het
verslagjaar over het algemeen digitaal plaats via Microsoft Teams.
BESTUUR EN DEMOCRATIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Ook vond er nog een
extra bijeenkomst in het kader van ondermijning plaats. Op woensdag 31 maart stond het eerste
VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie van dit verslagjaar op het programma.
Voor het eerste uur van de bijeenkomst was Caspar van den Berg uitgenodigd voor een
toelichting op zijn op 4 maart jl. gepresenteerde essay “Zo kan het wél. Regioprovincies slimmer
bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland”. Het tweede uur nam voorzitter Roel Sluiter voor zijn
rekening. Omdat dit zijn laatste keer met zijn collega’s was nam hij ze mee in zijn bespiegelingen
op “Negen jaar Harlingen, lessen en vragen”.
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Democratie vond digitaal plaats op 4
november. Geert van Soest, griffier van de gemeente Venlo en bestuurslid van de VNG, was te
gast om met de Friese portefeuillehouders in gesprek te gaan over de VNG Verenigingsvisie 2030.
Op 6 december 2019 vond de eerste Friese ondermijnings-conferentie plaats met bestuurders van
de Friese overheden en ketenpartners. Deze bijeenkomst kende (bewust) een thematisch breed
ingestoken programma, met als doel om enerzijds de bewustwording te vergroten en anderzijds
het bestuurlijk netwerk op dit thema te versterken. Duidelijk was dat er behoefte was aan een
periodieke vervolgbijeenkomst, waarbij specifiek wordt ingezoomd op lokale handvatten,
casuïstiek en handelingsperspectieven. Ofwel: de stap van bewustwording naar bewust handelen.
Deze vervolgbijeenkomst vond plaats op 20 mei. In verband met de coronamaatregelen is
gekozen voor een hybride bijeenkomst met een livestream vanuit de Campus Fryslân. Sprekers
waren deze keer o.a. Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en Annemieke van Dam, DG
Ondermijning bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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RUIMTE EN WONEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Op het eerste portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen van 7 april was een uur tijd
ingeruimd voor de provincie om het vervolg op het Dossier Stikstof met deze portefeuillehouders
te bespreken. Uitkomst is dat er een vervolgbijeenkomst voor ambtenaren zal worden voorbereid
door de provincie en er een overlegstructuur zal komen waarbij de gemeenten vroegtijdig
aanhaken. Daarnaast werd het overleg bijgepraat over de stand van zaken van het project
Ruimtelijke Kwaliteit en over het vervolg op De Friese Aanpak Omgevingsvisie door de nieuwe
stuurgroep. Tot slot heeft het overleg afgestemd een brief te sturen aan het ministerie van BZK
over de (on)mogelijkheden voor de Friese gemeenten om gebruik te kunnen maken van de
aangekondigde regeling voor het Volkshuisvestingsfonds (VHF).
Op 7 juli werden de portefeuillehouders Ruimte en Wonen in een extra portefeuillehoudersoverleg bijgepraat over de stand van zaken van De Friese Aanpak (DFA) en Ruimtelijke Kwaliteit
onder de Omgevingswet. Gesproken is over de invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli
2023, de voor- en nadelen en de samenwerking van gemeenten op het gebied van personeel. DFA
maakt een bestuurlijke impact analyse waarin zij deze zaken meeneemt en komt er in VFG
verband op terug. Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit heeft het overleg gevraagd om het
onderwerp participatie een plek te geven in dit traject.
Het portefeuillehoudersoverleg van 9 september is geannuleerd omdat er geen inhoudelijke
punten waren om te bespreken. Dit kwam ook doordat er vlak voor de zomer nog een extra
overleg is geweest. Op 9 september heeft de provincie een Webinar gehouden voor wethouders
over ‘prognoses en woningbouwprogrammering’.
KLIMAAT EN ENERGIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats, waarbij vanaf de
tweede bijeenkomst de combinatie is gemaakt met het Bestuurlijke Overleg (BO) RES.
In het eerste portefeuillehoudersoverleg Klimaat en Energie van 29 april heeft Evert Jan Nijen, de
nieuwe directeur van Circulair Friesland (CF), zich voorgesteld en is ingegaan op de plannen van
CF en het vervolg van het ambitiemanifest Circulair Inkopen waar alle Friese gemeenten, Provincie
en Wetterskip zich aan hebben verbonden. Vervolgens hebben de heren Beks en Steendam van
de commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân het overleg bijgepraat over de actuele
ontwikkelingen op dit gebied. Tot slot heeft Andries Bouman (Wethouder Tytsjerksteradiel) een
toelichting gegeven over de diverse adviesaanvragen voor (hernieuwde) gaswinning en een
actuele zaak die hun gemeente speelt. Het overleg heeft afgestemd om meer samen op te
trekken in Friesland met de gemeenten die deze problematiek aangaat.
Op 11 november vond het tweede en tevens laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Klimaat en
Energie plaats. Dit overleg betrof een gecombineerd overleg met BO RES. Op de agenda van het
VFG gedeelte werd gesproken over verschillende actuele ontwikkelingen op het gebied van
Klimaat en Energie binnen de provincie Fryslân en op landelijk niveau. Tijdens het BO RES
gedeelte werd gesproken over de stand van zaken in de uitvoering van de RES in zijn
algemeenheid. Daarnaast werd er gesproken worden over de netwerkproblematiek.
FINANCIËN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. Daarnaast zijn er nog
aantal Breed Bestuurlijke Overleggen (BBO) georganiseerd omtrent de herverdeling van het
gemeentefonds.
Lobby herverdeling gemeentefonds
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Op 28 januari heeft BZK en de VNG een delegatie van de VGG en VFG geïnformeerd over de
nadelige uitkomsten van het voorstel voor de herverdeling van het gemeentefonds voor de
provincies Groningen en Friesland. Op 2 februari heeft Minister Ollongren het voorstel voor
advies aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) waarin zij de
uitzonderingspositie benoemd van de Groningse en Friese gemeenten en compensatie beoogd
voor deze regio. Op 3 februari jl. hebben de VGG en de VFG alle portefeuillehouders Financiën van
de gemeenten in deze provincie bijgepraat over deze nadelige uitkomsten. Afgestemd is om
gezamenlijk op te trekken bij het voeren van de lobby, eventueel met Drenthe (De VDG is
uiteindelijk niet aangesloten bij de lobby). Op 10 februari hebben alle portefeuillehouders
Financiën de vervolgstappen afgestemd voor het voeren van de gezamenlijke lobby. Daarnaast is
een kerngroep in het leven geroepen die de stappen in dit proces uitzet, bewaakt en zorgt voor
goede afstemming richting de gemeenten. De kerngroep bestaat uit de voorzitters van de
portefeuillehoudersoverleggen Financiën van VGG en VFG (Erik Drenth, Midden-Groningen en Leo
Pieter Stoel, Ameland), beide vertegenwoordigers uit de VNG commissie Financiën (Bert van der
Veen, Westerkwartier en Tytsy Willemsma, Tytsjerksteradiel), lobbyisten van beide provincies,
lobby-adviseur, coördinator ambtelijk overleg en ambtelijke ondersteuning VGG en VFG.
Met de informatie van de adviseur van de VNG en uit de second opinion van Knaack van 9 maart
hebben de VGG en VFG geconcludeerd dat er een aantal vraagstukken spelen waardoor de inzet
van de lobby is om dit voorstel voor het model van tafel te krijgen.
Tot aan de zomer is er een vergaderstructuur ingepland voor ambtelijk overleg, wekelijks
kerngroep overleg, extra VFG overleg en maandelijks VGG-VFG Breed bestuurlijk overleg.
Tweewekelijks is er een informatiemail aan de portefeuillehouders financiën en colleges met
daarin de afsprakenlijsten van de kerngroep plus de van belang zijnde nieuwe documenten. Op 25
maart was er een raadsledenbijeenkomst waar het ministerie van BZK een toelichting geeft aan
de Groningse en Friese raadsleden over de herverdeling van het gemeentefonds.
Op 15 maart heeft de kerngroep de hierboven genoemde vraagstukken besproken met een aantal
leden en adviseurs van de ROB. Op 25 maart heeft de ROB een tussenbericht aan minister
Ollongren gestuurd. Hierin werden eigenlijk alle genoemde punten bij het gesprek teruggezien.
N.a.v. vragen van de Tweede Kamer, gemeenten en het tussenbericht van de ROB over de
herijking van het gemeentefonds deelt minister Ollongren mee in een brief aan de leden van de
Tweede Kamer van 9 april jl. dat beantwoording van deze vragen op zich laat wachten omdat zij
het voorstel voor herijking van het gemeentefonds opnieuw op onderdelen nader tegen het licht
zal houden. Zij verwacht een aangepast voorstel begin juni gereed te hebben. Daarmee is het doel
van de lobby uit het Noorden bereikt voor het van tafel krijgen van het huidige voorstel voor
herijking van het gemeentefonds. Op 11 mei heeft de kerngroep een gesprek gehad met Leonard
Geluk (VNG) en op 18 mei ambtelijk met Marjanne van den Berg en Geert de Joode van BZK om
deze contacten warm te houden.
Op 6 juli heeft de kerngroep een gesprek gehad met BZK en VNG over het aangepaste voorstel
voor herijking van het gemeentefonds van BZK. Op 9 juli is het aangepaste voorstel met de cijfers
van 2017 door BZK gepubliceerd. De gemeenten in het Noorden kwamen hier wat gunstiger uit,
maar eigenlijk bleven veel vragen die bij het eerste voorstel waren gesteld door de ROB (die de
kerngroep onderschreef) onbeantwoord. Op 9 juli is in het Breed Bestuurlijk Overleg Herijking
gemeentefonds (BBO) dan ook afgestemd om dezelfde koers te blijven varen met de lobby. Op 15
juli heeft de VNG een bijpraatsessie georganiseerd waar BZK een toelichting heeft gegeven. Dit
gaf niet veel meer duidelijkheid op de openstaande vragen. De kerngroep heeft dan ook de
doorrekening van het voorstel naar 2019 afgewacht om de daadwerkelijke uitkomst van het
aangepaste voorstel voor de Noordelijke gemeenten te zien. Op 12 augustus is dit door BZK
gepubliceerd. De Noordelijke gemeenten komen weer beter uit dit model (al kleuren de
Groningse gemeenten nog behoorlijk rood) echter kan de ambtelijke werkgroep en de externe
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adviseur Ferry Knaack hier geen verklaring voor vinden. Deels ook omdat zij niet over de
achterliggende dataset beschikken. Verder rijst de vraag hoe het kan dat voor de derde keer de
uitkomsten van de doorrekening zo anders zijn terwijl alle modellen kloppend regressie modellen
zijn (systeem- versus leefwereld).
Op 24 augustus jl. heeft de kerngroep weer een gesprek gehad met de ROB en uitgewisseld wat
de bevindingen van de kerngroep waren en hoe de ROB hier tegen aan keek. Duidelijk was dat de
ROB zich in veel zaken herkende die de kerngroep naar voren bracht en het model nog ‘niet beter
genoeg’ vond. De drie hele verschillende uitkomsten van het model levert bij de ROB de vraag op
of systeem- en leefwereld wel op elkaar aansluiten. De ROB heeft ook nog veel vragen openstaan
en zal hoogstwaarschijnlijk weer met een tussenbericht komen richting BZK na half september.
Op 27 augustus is het BBO bijgepraat over alle voorgaande zaken en heeft de kerngroep
aangegeven dat zij als inzet van het vervolg van de lobby zien ‘het model moet goed zijn, er zijn nu
teveel zaken niet transparant en controleerbaar’ en ‘blijft de discrepantie tussen leef- en
systeemwereld (dit model) dan compensatie’. Er was breed draagvlak bij het BBO voor deze inzet
van de lobby en waardering van het werk van de kerngroep.
Op 19 oktober jl. heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn advies inzake het
herverdelingsvoorstel aan minister Ollongren bekend gemaakt. De nieuwe verdeling is, zo zegt de
Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies, beter dan de oude, maar kent nog steeds
problemen. De financiële gevolgen voor een groot aantal gemeenten roepen vragen op. Zo ziet
bijvoorbeeld een aantal kleinere gemeenten met veel sociale problemen zich geconfronteerd met
forse nadelige gevolgen die niet goed verklaarbaar zijn. De ROB adviseert de minister deze en
andere niet beoogde nadelige effecten eerst te onderzoeken voordat de nieuwe verdeling
ingevoerd kan worden. Naar aanleiding van het ROB advies is er ook vanuit de VFG/VGG
kerngroep herverdeling gemeentefonds een persbericht opgesteld en verspreid.
Op 29 oktober jl. is er tijdens het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Financiën met alle Groninger en
Friese portefeuillehouders ook gesproken over de belangrijkste bevindingen van de ROB en de
vervolgstappen. Daarbij is unaniem het standpunt uitgesproken dat het belangrijk is dat recht
wordt gedaan aan de opmerkingen van de ROB. Zorgvuldigheid gaat in dit traject boven snelheid.
Daarom is het van belang dat BZK eerst inhoudelijke reageert op het ROB advies voordat
gemeenten hierover worden geconsulteerd.
Minister Ollongren heeft de Kamer op 26 oktober jl. laten weten het besluit over de herverdeling
van het gemeentefonds aan het volgende Kabinet over te willen laten. Begin decemberheeft het
ministerie van BZK richting de VNG formeel gereageerd op het RoB advies.
Tijdens het BBO van 10 december is er met de Groninger en Friese portefeuillehouders gesproken
over de reactie van BZK en de inzet richting de ALV van de VNG van 13 januari 2022. Daarbij is
afgesproken om in de week voorafgaand aan de ALV nog een BBO op 7 januari 2022 te
organiseren.
Reguliere VFG portefeuillehoudersoverleggen Financiën
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Financiën vond plaats op 28 januari. Op de agenda stonden
de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën door Jan van
der Lei (Senior beleidsmedewerker van het Expertisecentrum Gemeentefinanciën van de VNG).
Deze keer met name over de herverdeling van de algemene uitkering en het uitstel hiervan, de
aanloop van de kabinetsformatie met het oog op gemeentefinanciën en een voorbespreking op
de VNG ALV op 12 februari a.s. Verder was er ruimte voor een rondje langs de velden over de
stand van zaken van de financiën bij de Friese gemeenten. De voorzitter kondigde verder het
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gesprek aan van BZK en VNG met een delegatie van VGG en VFG.
Op 17 juni vond het tweede portefeuillehoudersoverleg Financiën plaats. Uiteraard was er tijdens
deze bijeenkomst uitgebreid aandacht van de herverdeling van het gemeentefonds. Daarnaast
was Jan van der Lei (Senior beleidsmedewerker van het Expertisecentrum
Gemeentefinanciën van de VNG) aanwezig om de portefeuillehouders te informeren over een
aantal recente ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën. Dit waren deze keer onder
andere de Meicirculaire en de uitkomst semi-bindend advies extra middelen Jeugd. Tot slot gaf
Henri Brouwer een toelichting op de begrotingscirculaire 2022 die door de provincie is opgesteld.
Het derde portefeuillehoudersoverleg Financiën vond plaats op 23 september. Op de agenda
stond een toelichting op de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van
gemeentefinanciën door Jan van der Lei (Senior beleidsmedewerker van het Expertisecentrum
Gemeentefinanciën van de VNG). Deze keer met name over de septembercirculaire en de stand
van zaken herijking gemeentefonds/consultatie VNG. Tot slot gaf de provincie een korte
toelichting op de uitkomsten van de gemeentelijke jaarrekeningen 2020.
CULTUUR
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats, waarvan eenmaal
schriftelijk.
Op verzoek van Poepjes en met instemming van het portefeuillehoudersoverleg is er op 14 januari
een extra portefeuillehoudersoverleg Cultuur ingepland. De gemeenten zijn bijgepraat over de
vorderingen van het Friese feeldlab (uitwerking coronaplan vijf Friese theaters) en de financiën
hiervoor. Daarnaast is een overzicht besproken van de verzamelde ondersteuningsmaatregelen
die de gemeenten treffen.
In overleg met het ambtelijk netwerk Cultuur is besloten om de portefeuillehouders Cultuur op 27
mei schriftelijk te informeren over eventuele actuele zaken rondom cultuur omdat er geen zaken
zijn waarvoor het noodzakelijk was voor de zomer bij elkaar te komen en de voorzitter helaas
tijdelijk afwezig is. LF2028 heeft bij de VFG aangegeven graag gebruik te maken van deze datum
en tijdstip voor een eigen bijeenkomst met de pho’s Cultuur over Arcadia.
Verder heeft wethouder Haringa van Terschelling de VFG bericht dat het werkbezoek aan Oerol
dat op 17 juni 2021 stond gepland nog een jaar wordt doorgeschoven. Oerol is dit jaar afgelast en
het eventuele digitale programma is nog onzeker. Graag ontvangt Terschelling de wethouders
cultuur in 2022 als een ‘normaal’ werkbezoek weer mogelijk is.
Op 8 december vond het laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Cultuur van het verslagjaar
digitaal plaats. Op het programma stond een toelichting op Arcadia door Sjoerd Bootsma en
Immie Jonkman. Daarnaast gaf Douwe Zeldenrust een update over de laatste stand van zaken met
betrekking tot Cultuureducatie.
GEZONDHEID, WELZIJN, ONDERWIJS EN SPORT
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.
Tijdens het digitale VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport van
18 februari is gesproken over een bredere uitrol van de Gemeentezorgspiegel (GZS) over de
provincie Friesland. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek ‘Ongelijk verdeeld. De
gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners van Fryslân’ door het Fries Sociaal Planbureau
besproken. De Club van Aanjagers is tevens aan het woord geweest, dat bestaat uit professionals
werkzaam binnen het brede veld van onderwijs, kinderopvang en zorg, om te spreken over

10

succesvolle pilots die bijdragen aan optimale ontwikkelkansen voor kinderen in Friesland. Tot slot
is Jouke Douwe de Vries, wethouder in de gemeente Noardeast-Fryslân en ambassadeur van de
Taskforce Wonen en Zorg, in gesprek gegaan met de aanwezigen. De komende twee jaar wil de
Taskforce gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het
aanpakken van de lokale/regionale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
leefbaarheid voor ouderen en mensen met een ondersteunings- of zorgvraag.
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport vond
digitaal plaats op 10 juni 2021. Het eerste deel van de agenda werd gewijd aan het onderdeel
Sport. De laatste actuele landelijke ontwikkelingen rond sport werden door de VSG toegelicht.
Daarnaast werd er gesproken over de vervoersregelingen voor sporters met een beperking binnen
de provincie Fryslân.
Het tweede deel van de agenda richtte zich op het onderdeel Gezondheid en Welzijn. De
aanwezigen werden meegenomen in de ontwikkelingen met betrekking tot het programma Friese
Samenwerkingsagenda. Daarnaast werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de laatste
ontwikkelingen vanuit de Taskforce Wonen en Zorg. En tot slot kregen de aanwezigen informatie
over het EPA-traject(Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) dat loopt in de gemeente SúdwestFryslân en de gemeente Leeuwarden.
Op donderdag 7 oktober vond het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid, Welzijn,
Onderwijs en Sport digitaal plaats. Het was een volle agenda waarbij gesproken werd over het
COC en de financiering door gemeenten. Daarnaast was de Friese Huisartsenvereniging op bezoek
om de ontwikkelingen in huisartsenland onder de aandacht te brengen van de
portefeuillehouders met hierbij de nadruk op netwerkzorg en de urgentie in verband met het
personeelstekort. Aansluitend heeft het Zilveren Kruis het door hen opgestelde transformatieplan
voor Fryslân besproken en de aanwezigen gevraagd naar input. Daarna heeft de Taskforce Wonen
en Zorg de laatste stand van zaken gepresenteerd en tot slot is er een korte presentatie gegeven
over de Gelijke Kansen Alliantie.
Op 16 december vond het vierde en tevens laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid,
Welzijn, Onderwijs en Sport digitaal plaats. De agenda was ingericht rond het thema onderwijs.
Erica Schaper van NHL Stenden was aanwezig om een toelichting te geven op ontwikkelingen in
het onderwijsdomein Noord-Nederland in relatie tot het ecosysteem, het onderwijsakkoord en de
NPO-middelen. Daarnaast werd gesproken over en door SPARK the Movement dat als doel heeft
gesteld dat leren voor duurzame ontwikkeling vast onderdeel wordt van het onderwijs in de regio.
Aansluitend is gesproken over de Werkplaats Sociaal Domein van NHLStenden waarbij de
aanwezigen meegenomen zijn in de ontwikkelingen van de Werkplaats Sociaal Domein in de
afgelopen jaren en de plannen voor de toekomst. Tot slot is er aandacht geweest voor de
ontwikkelingen van de Friese Samenwerkingsagenda.
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats, waarvan eenmaal
schriftelijk.
Op donderdag 4 maart vond het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie
&Toerisme plaats met de focus op Economische Zaken. Op de agenda stonden een toelichting van
gedeputeerde De Rouwe op de Beleidsnota Economie 2021-2025 provinsje Fryslân en een
toelichting door Dennis Carton en Marjan Soepboer van Ynbusiness over de
ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven tijdens de coronacrisis. Dit onderwerp was in
combinatie met een rondje langs de velden zodat portefeuillehouders de zaken waar zij tegen
aanlopen konden voorleggen aan Ynbusiness. Er was een goede opkomst van 16 gemeenten
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waarbij alle eilanden waren vertegenwoordigd.
Op 23 juni werden met name de portefeuillehouders Recreatie en Toerisme geïnformeerd over
het actieplan ‘toekomstbestendige banen’, één van de zeven opgaven uit de provinciale
beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Vervolgens werd een tweede opgave uit deze beleidsnota
toegelicht, namelijk het ‘actieplan vitale logiesaccommodaties’. De gastvrijheidssector ontwikkelt
zich tot één van de belangrijkste sectoren in de provincie Fryslân. Hiervoor zijn o.a. voldoende én
goed geschoolde werknemers nodig en toekomstbestendige logiesaccommodaties zoals duidelijk
werd. Met deze actieplannen wil men hier gezamenlijk een spong voorwaarts in maken. Verder
werd aangegeven hoe gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van beide
actieplannen.
Op 14 oktober zou het derde en tevens laatste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken,
Recreatie & Toerisme plaatsvinden. Omdat er geen actuele onderwerpen waren die de directe
aandacht vroegen is besloten om dit overleg niet te laten plaatsvinden. Eventuele stukken zijn
schriftelijk gedeeld met de portefeuillehouders.
WERK EN INKOMEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen krijgen steeds meer mensen te
maken met een terugval van het inkomen, zowel ondernemers als werknemers. Op 1 april vond
het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen digitaal plaats waarbij de VNG uitvoerig
heeft gesproken over de uitvoering van de gemeentelijke TONK-regeling en de landelijke
ontwikkelingen hieromtrent. Daarnaast is de schuldhulpverlening aan ondernemers gerelateerd
aan de coronacrisis besproken. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft tot slot haar eigen opgedane
ervaring in de uitvoering van de TONK-regeling gedeeld met de aanwezigen.
Op 30 juni vond het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 2021 digitaal
plaats. De VNG was aanwezig om de aanwezigen op de hoogte te brengen van de propositie
Sociaal Domein voor de kabinetsformatie. In de propositie ‘De winst van het sociaal domein’
vragen de gemeenten aandacht van het Rijk voor drie opgaven: het herstellen van
bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond
leven. Daarnaast heeft de VNG gesproken over de uitvoerbaarheid van de wijziging van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening en de aanwezigen gevraagd naar input om mee te nemen in
de besprekingen. Tot slot nam Divosa de aanwezigen mee in de resultaten van de door hen
uitgevoerde monitor Schuldhulpverlening in coronatijd.
Op 2 december vond het derde en laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van
2021 digitaal plaats. Er werd gesproken door de VNG over de landelijke ontwikkelingen rond
energiearmoede. Aansluitend heeft de provincie Fryslân gezamenlijk met de gemeente
Leeuwarden gesproken over de aanpak energiearmoede binnen de provincie Fryslân. Daarnaast
werd er kort aandacht besteed aan de Wet inburgering en tot slot gaf Abel Reitsma een korte
stand van zaken van het WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt!.
EUROPA EN INTERNATIONAAL
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en Internationaal van 14 januari was Jan
Huitema te gast om met de portefeuillehouders in gesprek te gaan over zijn werk in Europa en het
EU (landbouw)beleid in relatie tot de Friese situatie. Er is gesproken over de stikstof en
veenweideproblematiek in relatie tot de Europese klimaatdoelstellingen / Greendeal.
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Daarnaast heeft tijdens dit overleg de lancering van de Friese Projectenmachine door de provincie
Fryslân plaatsgevonden. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft de aanwezigen geïnformeerd over
het ontwerp van de projectenmachine en wat dat voor de Friese gemeenten gaat betekenen,
waarmee deze tevens officieel is gelanceerd. Op verzoek van de aanwezige bestuurders heeft de
provincie Fryslân een extra bijeenkomst gehouden op 27 januari waarbij er dieper en concreter op
de materie van de Friese Projectenmachine is ingegaan.
Tot slot is Ellen van Selm, burgemeester van de gemeente Opsterland en namens de VNG lid van
de World Council van UCLG: United Cities and Local Governments, ingegaan op de
werkzaamheden van UCLG en het UN Habitat project. UCLG is een wereldwijd netwerk van
verenigingen als de VNG en van individuele gemeenten met als doel om hen goed te
vertegenwoordigen in internationale fora en ten aanzien van internationale organisaties als de
VN.
Op donderdag 22 april vond het tweede digitale VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en
Internationaal plaats. Het was een volle agenda waarbij de provincie Fryslân heeft gesproken over
de Friese Projectenmachine en de vorderingen die hierin zijn gemaakt. Er werd afgesproken dat
de provincie Fryslân een bijeenkomst voor Friese gemeenteraadsleden zou organiseren om hen
op de hoogte te stellen van de Friese projectenmachine en alle ontwikkelingen hieromtrent. Deze
Friese raadsledenbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 juni. Daarnaast heeft de provincie
Fryslân gesproken over grensoverschrijdende samenwerking tussen Noordoost-Nederland en
Duitsland (Niedersachsen). Het SNN heeft de portefeuillehouders op de hoogte gebracht van de
lobby die zij hebben lopen richting het kabinet en tot slot heeft de gemeente Súdwest-Fryslân
gesproken over de titel ‘Visionair’ die zij afgelopen maart heeft gewonnen in de jaarlijkse Global
Goals gemeenteverkiezing.
Op 18 november vond het derde en tevens laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Europa en
Internationaal digitaal plaats. Het thema van deze bijeenkomst was de Green Deal. Bas Eickhout,
Europarlementariër, was aanwezig om te vertellen over zijn werkzaamheden binnen Europa en de
Green Deal in relatie tot Fryslân. Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe, was ook
aanwezig om te vertellen over de werkgroep Green Deal Going Local waar hij vertegenwoordiger
van is. De werkgroep moet ervoor zorgen dat de Green Deal wordt vertaald in tastbare projecten
en directe financiering voor regionale overheden. Daarnaast werden de aanwezigen ingelicht over
SPARK the movement, diens betrokkenheid bij het Green Deal Onderwijsprogramma ‘Education
for Climate Coalition’ en de internationale erkenning door de VN.
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 30 augustus een digitale Raadsledenwebinar georganiseerd i.p.v. de reguliere jaarlijkse
raadsledencarrousel. In de twee workshops kwam aan de orde : ‘Wat zijn de do’s en dont’s van
campagne voeren op sociale media?’ en ‘Hoe kunt u weerstand inzetten voor effectieve
participatie?’ Via de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVvR) en de Friese griffies is
gevraagd alle raadsleden, aspirant-raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en
fractiemedewerkers en ook statenleden, griffiers en griffie-medewerkers uit te nodigen. Helaas
bleef het aantal aanmeldingen, ook na een reminder, steken op 15. In overleg met de NVvR
hebben zij toch de Webinars verzorgd. Al was de deelname gering inhoudelijk was de Webinar
prima, met name de Webinar over weerstand werd hoog gewaardeerd.
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur per 31 december 2021
Voorzitter
Dhr. F. Veenstra - burgemeester van De Fryske Marren – Bestuur en Democratie / Algemene
bestuurszaken
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
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
Vacant - Cultuur
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Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies per 31 december
2021
VNG Bestuur
Mw. E. van Selm - burgemeester van Opsterland
Mw. O. de Vries- Chang – raadslid van Heerenveen (tijdelijk adviserend lid)
VNG commissie Bestuur en Veiligheid
Dhr. F. Veenstra - burgemeester van De Fryske Marren
VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
Dhr. M. Bos – wethouder van Ooststellingwerf (tijdelijk adviserend lid)
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
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. H. Kuiken – wethouder van Leeuwarden (tijdelijk adviserend lid)
College van Dienstverlening
Mevr. M. Waanders – burgemeester van Waadhoeke
College van Arbeidszaken
Mw. A. Doesburg - gemeentesecretaris van Waadhoeke
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Overzicht VFG voordrachten in besturen, commissies, stuurgroepen per 31 december 2021
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Dhr. F. Veltman, wethouder van 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
Dhr. E. de Groot, wethouder van Harlingen
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 Mevr. S.
Korthuis 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
Stuurgroep Friese Projectenmachine
Rob Jonkman, wethouder Opsterland
Programma Friese Samenwerkingsagenda
Mw. B. Tol, wethouder Waadhoeke (voorzitter)
Mw. H. Tjeerdema, wethouder Leeuwarden
Autisme Netwerk Friesland
Dhr. L. de Vries, wethouder Opsterland
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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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