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LEDEN
In het verslagjaar telde de provincie Fryslân 24 gemeenten. Alle 24 Friese gemeenten zijn lid van de
vereniging.
SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR
Per 31 december 2015 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld:
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris /
penningmeester

dhr. T. J. van der Zwan burgemeester van Heerenveen
mw. H. Rijpstra
wethouder van Tytsjerksteradiel
dhr. R. Goeman

gemeentesecretaris van het Bildt

leden

dhr. G. Van Klaveren
dhr. B. Wassink
dhr. D. Durksz
mw. L.I. Diks
mw. S. Van Gent
dhr. W. Kooistra
dhr. B. Bonnema
dhr. F. van der Heide

burgemeester van Weststellingwerf
burgemeester van Terschelling
wethouder van De Fryske Marren
wethouder van Leeuwarden
wethouder van Súdwest-Fryslân
wethouder van Opsterland
wethouder van Littenseradiel
griffier van Smallingerland

VFG BESTUURSBUREAU
Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk
secretaris), mevrouw M. Wagenmakers (beleidsondersteuner), mevrouw E. Huxdorff (secretarieel
medewerker tot 1 oktober i.v.m. pensionering) en mevrouw V. Glas (secretarieel medewerker vanaf 1
oktober). De bezetting omvatte in het verslagjaar 2,8 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 ledenvergadering. Eén in het voorjaar
(ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op 7 april plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast het huishoudelijke gedeelte (vaststellen
financiën en jaarverslag) stond ook deze keer weer een actueel thema centraal: Wat is de rol van
gemeenten in 2020? De bijeenkomst was onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten die
door het hele land zijn georganiseerd door de VNG en de provinciale afdelingen. Aan de hand van
de uitkomsten heeft de VNG de verenigingsvisie “Gemeenten op weg naar 2020” opgesteld die de
leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de
VNG.
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 oktober stond geheel in het teken van een
ontmoeting met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS). Net als de vorige
collegeperiode presenteerde het vernieuwde college van GS zich aan de Friese gemeenten
waarbij de nadruk lag op een aantal belangrijke thema’s uit het Uitvoeringsprogramma “mei
elkenien, foar elkenien’, die de Friese gemeenten de komende jaren zullen raken. Na een korte
aftrap van de Commissaris van de Koning vertelde iedere gedeputeerde iets over hun ambities /
speerpunten voor de komende collegeperiode. De avond werd afgesloten met een plenair gesprek
aan de hand van een aantal geprojecteerde dilemma’s. Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd
afscheid genomen van VFG bestuursleden Sjon Stellinga, Sjoerd Tolsma en Arie Aalberts en
werden Bert Wassink, Durk Durksz en Stella van Gent benoemd als hun opvolgers binnen het VFG
bestuur.
VFG BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijf maal. De vergaderingen werden zoals
gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd vergaderd bij
de gemeenten Dongeradeel, Smallingerland, Schiermonnikoog, Harlingen en Heerenveen. 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 een lunchontmoeting
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met het plaatselijke college plaats waarbij actueel bestuurlijke thema’s de revue passeerden.
COMMUNICATIE
Op de website www.friesegemeenten.nl is gedurende het verslagjaar allerlei informatie voor
gemeentebestuurders en raadsleden gepubliceerd. Het gaat hierbij met name om nieuwsberichten,
terugblikken van bijeenkomsten en aankondigingen van toekomstige evenementen. Daarnaast
kunnen onder meer het VFG informatieboekje, verslagen van bijeenkomsten en verzonden brieven
op de site gevonden worden.
Gedurende het verslagjaar is iedere maand een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden
verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten.
Daarnaast is in september het jaarlijkse informatieboekje van de VFG verschenen met daarin een
overzicht van de samenstelling van alle Friese colleges van B&W inclusief portefeuilleverdeling en
contactgegevens. Het informatieboekje is breed verspreid onder de Friese college- en raadsleden.
Bovendien is het informatieboekje ook online 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
Het is in de loop van de jaren een goede gewoonte geworden dat het college van Gedeputeerde
Staten (GS) en het bestuur van de VFG tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen. Het GS / VFG
overleg vond in het verslagjaar plaats op 22 september in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.
De bijeenkomst stond met name in het teken van kennismaking met het vernieuwde college van
GS en het bespreken van de ambities en speerpunten in het coalitieakkoord van GS Onderwerpen
van gesprek waren onder meer: H6 / Modern provinciaal bestuur, Economisch beleid, Integratie
(gebieds)agenda’s, ICT (glêstried), KH2018, Omgevingswet(visie), Recreatie en toerisme, Sociaal
domein en Duurzaamheidsbeleid.
De agendacommissie bestaande uit gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel (vorige college van
GS) / Sander de Rouwe (huidige college van GS), VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan en VFG
secretaris Ruud Goeman kwamen in het verslagjaar tweemaal (11 februari en 25 augustus) bijeen.
Doel van de agendacommissie is om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af
te stemmen. Tevens werd het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene
Ledenvergadering van de VFG en / of een GS / VFG overleg.
FRIESE TASKFORCE HUISVESTING STATUSHOUDERS
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen van 17 september is een notitie
besproken waarin de gemeente Leeuwarden voorstelt om een Taskforce huisvesting
statushouders Fryslân in te richten. De notitie kon ter vergadering op een brede steun van de
aanwezige portefeuillehouders rekenen. De Taskforce huisvesting Statushouders heeft als taak te
inventariseren en analyseren welke knelpunten er zijn en vooral welke kansen er liggen bij de
huisvesting van statushouders in Fryslân. Het beoogde resultaat van de Taskforce is dat door een
effectieve en snelle provinciale en integrale aanpak de gemeenten in Fryslân uiteindelijk voldoen
aan hun taakstelling qua huisvesting en dat statushouders zo goed mogelijk worden begeleid naar
onderwijs of werk. Tjeerd van der Zwan is benoemd tot voorzitter van de Taskforce.
VFG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEGGEN
De VFG organiseerde in het verslagjaar op een negental beleidsterreinen
portefeuillehoudersoverleggen. Bij de VFG portefeuillehoudersoverleggen wordt de
verantwoordelijk 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.
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BESTUUR EN VEILIGHEID
In het verslagjaar vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid tweemaal plaats.
Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de Friese gemeenten in Brussel? Deze vraag stond
centraal tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid van 26 maart. Eise van
der Sluis, directeur van het SNN, informeerde de portefeuillehouders over het werk en de
meerwaarde van het SNN voor het noorden en specifiek de Friese gemeenten. Daarnaast praatte
Rob Jonkman, wethouder van Opsterland en de Friese afgevaardigde in de VNG commissie
Europa en Internationaal, zijn collega’s bij over zijn werk in Brussel bij het Comité van de Regio's,
het kenniscentrum Europa decentraal en Expertisecentrum PIANOo. Tot slot vertelde Martin
Fierant, subsidieverwerver van Súdwest – Fryslân, de portefeuillehouders over de Brussel Open
Days 2015
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid vond plaats op 28 oktober in de
Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Het grootste gedeelte van de bijeenkomst stond in het
teken van het bezoek van de Commissaris van de Koning die met de portefeuillehouders van
gedachten wilde wisselen over de brief van minister Plasterk over het realiseren van noodopvang.
Daarnaast informeerde mevrouw Wiebosch (ambassadeur AIDO) de portefeuillehouders over
duurzame digitale toegankelijkheid.
RUIMTE, WONEN, DUURZAAMHEID EN ENERGIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.
Tijdens het eerst portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie op 5 maart
in de raadszaal van Ferwerderadiel werden de portefeuillehouders geïnformeerd over de quickscan
Friese woningmarkt. Doel van de quickscan is om een samenhangend beeld te schetsen van de
stand van en ontwikkelingen op de Friese woningmarkt en de betekenis hiervan voor de
veranderingsopgave ten aanzien van de woningvoorraad. Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst
bekend gemaakt dat Leeuwarden de groenste gemeente van Fryslân is, gevolgd door de
gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De prijzen werden toegekend op basis van de
uitkomsten van een door de Friese Milieu Federatie gehouden enquête onder de Friese
gemeenten en het oordeel van de jury die gevormd werd door vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie van 28 mei
in de raadszaal van Opsterland hebben de aanwezige portefeuillehouders ingestemd met de
voorgestelde procesaanpak om te komen tot een voorstel voor een regionale woningmarktindeling
in Fryslân. Doel van dit procesvoorstel is om een belangrijk onderdeel van de nieuwe Woningwet
(regionalisering van de woningmarkt) binnen Fryslân zo praktisch mogelijk aan te vliegen en vorm
te geven. E.e.a. moet uiteindelijk leiden tot een door alle Friese gemeenten gedragen voorstel(en)
voor de Minister van BZK voor een regio-indeling voor 1 juli 2016. Daarnaast werden de
portefeuillehouders geïnformeerd over de werkzaamheden van de Commissie Bodemdaling
Aardgaswinning Fryslân.
Tijdens het derde VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie van
17 september in de raadszaal van Leeuwarden stelde gedeputeerde Klaas Kielstra zich voor aan de
portefeuillehouders waarbij hij toelichting gaf over de plannen en voornemens van het college van
GS op het gebied van ruimte en wonen de komende collegeperiode. Projectleider Roeland Kreeft
informeerde de portefeuillehouders over de voortgang van het procesvoorstel inzake de regionale
woningmarktindeling in Fryslân.
Het vierde en laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie
vond op 17 december plaats in de raadszaal van Ooststellingwerf. Tijdens dit overleg is o.a.
gesproken over het eindvoorstel inzake de regionale woningmarktindeling Fryslân en de laatste
stand van zaken met betrekking tot Fryske Energyregio en Ús Kooperaasje (UK).
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FINANCIEN EN MIDDELEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën van 15 januari in het gemeentehuis van
Kollumerland werden de portefeuillehouders door VNG medewerker Jan van der Lei geïnformeerd
over houdbare gemeentefinanciën. Houdbare gemeentefinanciën betekent goed vooruit kijken en
genoeg leencapaciteit als remweg overhouden voor het opvangen van slecht weer scenario’s. De
VNG heeft een houdbaarheidstest gemeentefinanciën (ook wel stresstest genoemd) ontwikkeld om
gemeenten inzicht te geven in hoeverre hun gemeentefinanciën robuust genoeg zijn om eventuele
financiële tegenslag in de toekomst op te kunnen vangen.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Financiën van 13 mei vond plaats in de raadszaal van het
Stadhuis van Harlingen. VNG medewerker Jan van der Lei praatte de portefeuillehouders bij over
de laatste stand van zaken met betrekking tot de AWBZ realisatiecijfers 2014, het groot onderhoud
de
gemeentefonds (2 tranche) en de uitbreiding belasting gebied gemeenten / commissie Rinnooy
Kan.
Het derde en laatste VFG portefeuillehoudersoverleg Financien vond plaats op 14 oktober in de
raadszaal van De Fryske Marren. Tijdens dit overleg informeerde Jan van der Lei, senior
beleidsmedewerker van het Expertisecentrum van de VNG, de portefeuillehouders Financiën over
een aantal belangwekkende zaken die op het gebied van (gemeente)financiën spelen.
SOCIAAL DOMEIN
In het verslagjaar vond dit portefeuillehoudersoverleg zesmaal plaats.
Tijdens het eerste VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 2015 op 19 februari op het
gemeentehuis in Smallingerland zijn de gemeenten met elkaar in gesprek geweest over de eerste
ervaringen en knelpunten nu de transities in het sociaal domein zijn ingevoerd. Ook is toegelicht
hoe de verdere inrichting van de regio organisatie Sociaal Domein Friesland (SDF) en de rol van
de andere Friese gemeenten in relatie hiertoe vormgegeven gaat worden.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vond plaats op 15 april op het
gemeentehuis van De Fryske Marren en was een gecombineerd overleg Sociaal Domein /
Onderwijs, Jeugd en Sport. Hierin is gesproken over het Omvormingsplan Jeugd en de
beleidsuitgangspunten van de regionale Wmo-taken (beschermd wonen en maatschappelijke
opvang). Beide waren nodig om de inkoop voor het sociaal domein voor 2016 goed in te kunnen
regelen.
Het derde portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vond plaats op 13 mei in het stadhuis van
Leeuwarden en verving het al ingeplande VFG portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen. Hier is
gesproken over de inkoopstrategie SDF voor 2016, de stand van zaken van het programma
e
Sociaal Medisch 1 lijn en is een toelichting gegeven op het marktbewerkingsplan (Werkbedrijf).
Het vierde portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vond plaats op 18 juni op het gemeentehuis
van Sudwest-Fryslan. Een belangrijk agendapunt was de toelichting op de begroting 2015 en het
financieel kader 2016 van Sociaal Domein Fryslân. Daarnaast presenteerde De Friesland
Zorgverzekeraar haar toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2020, was gedeputeerde
Schrier aanwezig om kennis te maken, werd een stand van zaken gegeven van het programma
e
Sociaal Medisch 1 lijn en werd het Fries Sociaal Planbureau gepresenteerd.
Tijdens het vijfde portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein op 24 september op het stadhuis van
Leeuwarden. Alle betrokken Friese bestuurders en ambtenaren zijn bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen binnen SDF, de Participatiewet en Werkkamer en het programma Sociaal Medisch
e
1 lijn.
Het zesde en laatste portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 2015 vond plaats op 2
december op het gemeentehuis van Smallingerland. Naast de algemene stand van zaken binnen
SDF en de Werkkamer ging gedeputeerde Schrier in op het Kansenfonds en is een toelichting
gegeven op het ‘Wybertjesproces’.
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GEZONDHEID EN WELZIJN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Op uitnodiging van Fier Fryslân vond het eerste portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn
van 19 maart plaats op de Veilige Veste in Leeuwarden. Tijdens deze kennismaking is onder meer
ingegaan op wat het aanbod van Fier kan betekenen voor de Friese gemeenten. Aansluitend vond
een rondleiding over het terrein en een lunch plaats.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn vond plaats op 7 oktober op de
Noordelijk Hogeschool Leeuwarden. Het centrale thema was eenzaamheid. Er is gesproken over
belangrijke ontwikkelingen in het algemeen als meer specifiek voor gemeenten. Ook zijn
aandachtspunten, ervaringen, best practices en het toekomstbeeld besproken.
ONDERWIJS, JEUGD en SPORT
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport vond plaats op 15 april op het
gemeentehuis van De Fryske Marren en was een gecombineerd overleg Sociaal Domein /
Onderwijs, Jeugd en Sport. Sport Fryslân gaf een presentatie over het actieplan Aangepast
Sporten.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport vond plaats op 28 oktober op
het gemeentehuis van Opsterland. Tijdens dit overleg zijn toelichtingen gegeven op de
Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de Fryske Rie en het project GROEI.
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme vond plaats op
12 februari op het gemeentehuis van Kollumerland c.a. De betrokken F4 bestuurders en
gedeputeerde Konst hebben de Friese gemeenten bijgepraat over de ontwikkeling van deze
samenwerking over de laatste twee jaren en toekomstige ontwikkelingen.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme vond plaats op
21 mei op het gemeentehuis van Smallingerland. Hier is uitgebreid stil gestaan bij hoe gemeenten
kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige Retail sector. Ook is gesproken over de
Retailagenda van minister Kamp en de Retaildeals en hoe gemeenten hierbij kunnen aansluiten.
Het derde portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme vond plaats op
15 oktober op het stadhuis van Leeuwarden. Merk Fryslân heeft de bestuurders bijgepraat over de
stand van zaken binnen het bureau en gaf een toelichting op het productplan 2016 en de
financiering voor komende jaren. Gedeputeerde Kielstra ging op het provinciale toeristisch beleid.
Ook is een presentatie geweest over Noordelijke Lustwarande.
CULTUUR
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg eenmaal plaats.
Op 25 juni vond op het gemeentehuis van Weststellingwerf het portefeuillehoudersoverleg Cultuur
plaats. Met diverse partijen is uitgebreid gesproken over de Handreiking Muziekonderwijs 2020 van
minister Bussemaker en de rol van gemeenten hierin.
WERK EN INKOMEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen vond plaats op 4 februari op het stadhuis
van Leeuwarden. Ook de portefeuillehouders EZ waren hiervoor uitgenodigd. Een drietal Friese
werkgevers die bewust ervoor kiezen om mensen met een beperking in dienst te nemen deelden
hun ervaringen en leerpunten voor de gemeenten. Daarnaast is gesproken over het plan van
aanpak van Werkbedrijf en Social Return on Investment.
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Het tweede portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen vond plaats op 19 november bij Philips in
Drachten. Hier is gesproken over de pilot Incassovrije Wijk, de stand van zaken van het Actieplan
Jeugdwerkloosheid en het Werkgelegenheidsplan van Philips en hun samenwerking hierin met de
gemeenten.
RAADSLEDENBIJEENKOMST
De jaarlijkse raadsledenbijeenkomst vond op maandagavond 21 september plaats in de Lawei in
Drachten werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Friese Griffierskring. De centrale
titel van de bijeenkomst was: de mondige burger heeft de gemeenteraad niet meer nodig. Waar
lange tijd de representatieve democratie vrijwel als enige vorm van democratie gezien werd,
springen tegenwoordig de verschillende verschijningsvormen van democratie (representatief,
direct, participatief, ‘doe-democratie’) in het oog. Deze manifesteren zich het duidelijkst op lokaal
niveau en stellen het lokale bestuur voor mooie, maar soms ook moeilijke uitdagingen. Het lokale
niveau beperkt zich bovendien niet meer tot het niveau van de gemeente: bovenlokaal
(samenwerking) en sublokaal (burgerinitiatieven, wijkaanpak) zijn minstens zo belangrijk, of
wellicht belangrijker geworden. Wat betekent dit alles voor de lokale democratie? Wat is de
toekomst van de lokale democratie? Wat is daarbij de rol van individuele volksvertegenwoordigers
en de gemeenteraad, en van het college van B&W?
Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) leidde de avond in
waarna onder leiding van dagvoorzitter René Koster (Omrop Fryslân) een discussie met de zaal
plaatsvond
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur
Voorzitter: dhr. T.J. van der Zwan, burgemeester gemeente Heerenveen
Vicevoorzitter: mevr. H. Rijpstra, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
Secretaris/Penningmeester: dhr. R. Goeman, gemeentesecretaris gemeente het Bildt
Bestuur en Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. B. Wassink, burgemeester gemeente Terschelling
Co-portefeuillehouder: dhr. T.J. van der Zwan, burgemeester gemeente Heerenveen
Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder: dhr. B. Bonnema, wethouder gemeente Littenseradiel
Co-portefeuillehouder: dhr. G. van Klaveren, burgemeester gemeente Weststellingwerf
Financiën en Middelen
Portefeuillehouder: dhr. D. Durksz, wethouder gemeente De Fryske Marren
Co-portefeuillehouder: dhr. B. Wassink, burgemeester gemeente Terschelling
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie
Portefeuillehouder: mevr. L.I. Diks, wethouder gemeente Leeuwarden
Co-portefeuillehouder: dhr. B. Bonnema, wethouder gemeente Littenseradiel
Gezondheid en Welzijn
Portefeuillehouder: mevr. S.C. Van Gent, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
Co-portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder gemeente Opsterland
Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport
Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder gemeente Opsterland
Co-portefeuillehouder: mevr. S.C. Van Gent, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
Werk en Inkomen
Portefeuillehouder: mevr. H. Rijpstra, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
Co-portefeuillehouder: mevr. S.C. Van Gent, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
Sociaal Domein
Coördinerend Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder gemeente Opsterland
Co-portefeuillehouder: mevr. H. Rijpstra, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
Co-portefeuillehouder: mevr. S.C. Van Gent, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
Cultuur
Portefeuillehouder: dhr. G. van Klaveren, burgemeester gemeente Weststellingwerf
Co-portefeuillehouder: mevr. H. Rijpstra, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden
Portefeuillehouder: dhr. F. van der Heide, griffier gemeente Smallingerland
Co-portefeuillehouder: dhr. R. Goeman, gemeentesecretaris gemeente het Bildt
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Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies
VNG Bestuur
dhr. T.J. van der Zwan - burgemeester gemeente Heerenveen
dhr. F. Crone – burgemeester gemeente Leeuwarden
VNG commissie Bestuur en Veiligheid
dhr. T. van Bekkum – burgemeester gemeente Smallingerland
VNG commissie Europa en Internationaal
dhr. R. Jonkman – wethouder gemeente Opsterland
VNG commissie Gezondheid en Welzijn
Mw. S. van Gent – wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
dhr. S. Feitsma – wethouder gemeente Leeuwarden
VNG commissie Werk en Inkomen
dhr. A. Ekhart – wethouder gemeente Leeuwarden
mw. J. Schouwerwou – wethouder gemeente De Fryske Marren
VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit
mw. L.I. Diks – wethouder gemeente Leeuwarden
VNG commissie Ruimte en Wonen
dhr. R. Hoek – gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden
mw. M. Le Roy – wethouder gemeente Harlingen
VNG commissie Financiën
dhr. G. Schippers – wethouder gemeente Tytsjerksteradiel
College van Arbeidszaken
dhr. H. van der Molen – wethouder gemeente Leeuwarden
dhr. H. Boon – wethouder gemeente Harlingen
dhr. D. Stoker – wethouder Súdwest-Fryslân
Subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg
mw. T. Koster – wethouder gemeente Leeuwarden
dhr. W. Kooistra – wethouder gemeente Opsterland
Subcommissie Water
mw. M. Bakker – wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
Adviescommissie Asiel en Integratie
dhr. T.J. van der Zwan - burgemeester gemeente Heerenveen
dhr. A. Ekhart – wethouder gemeente Leeuwarden
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Overzicht VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuurgroepen
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel
Plaatsvervanger: Mevr. G. Akkerman wethouder van Súdwest-Fryslân
Provinciale Commissie verbetering landbouwstructuur
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel
Fryske Rie
Mevr. P. de Graaf, wethouder van Dongeradeel
Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Fryslân (PBOW)
Dhr. L. Pen, wethouder van Menameradiel. Vertegenwoordigd Westergo
Dhr. G. Wiersma, wethouder van Dantumadiel. Vertegenwoordigd de DDFK-regio
Mevr. H. Rijpstra, wethouder van Tytsjerksteradiel. Vertegenwoordigd Midden-Oost Fryslân
Dhr. S. Derks, wethouder van Ooststellingwerf. Vertegenwoordigd OWO-gemeenten
Dhr. J. van der Pal, wethouder van De Friese Meren. Vertegenwoordigd Zuid - West Fryslân
Mevr. I. Diks, wethouder van Leeuwarden. Vertegenwoordigd Midden-Fryslân
Dhr. H. van der Wielen, wethouder van Terschelling. Vertegenwoordigd Waddeneilanden
Wenjen Oerlis Fryslân (WOF)
Mevr. I. Diks, wethouder van Leeuwarden
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel.
Dhr. J. van der Horst, wethouder van Smallingerland.
Mevr. G. Akkerman, wethouder van Súdwest-Fryslân.
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel.
Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Fryslân (ROF)
De verkeersportefeuillehouders van de gemeenten:
(rechtstreeks): Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland
(op aanwijzing VFG): Kollumerland, Weststellingwerf, Franekeradeel
Stichting GBKN
Dhr. W. van den Berg, burgemeester van Ferwerderadiel
VEGANN
Dhr. M. Offinga, wethouder van Súdwest-Fryslân
Klankbordgroep Friese Merenproject
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel
Raad van Advies Merk Friesland
Dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel
Raad van Advies Kredietbank Nederland
Mevr. H. Rijpstra, wethouder van Tytsjerksteradiel (voorzitter)
Dhr. A. Dijkstra, wethouder van Menameradiel (vicevoorzitter)
Raad van Commissarissen Afvalsturing Fryslân N.V.
Dhr. R. Stol
Dhr. W.J.K. Brugman
Bestuur Sportgala Fryslân
Dhr. J. Zoetendal, wethouder van Heerenveen
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