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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 2016 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld:
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris /
penningmeester

dhr. T. J. van der Zwan
mw. H. Rijpstra

burgemeester van Heerenveen
wethouder van Tytsjerksteradiel

dhr. F. van der Heide

griffier van Smallingerland

leden

dhr. J. B. Wassink
dhr. D. Durksz
mw. L.I. Diks
mw. G. Akkerman - Wielinga
dhr. W. Kooistra
dhr. B. Bonnema
mw. P. de Graaf

burgemeester van Terschelling
wethouder van De Fryske Marren
wethouder van Leeuwarden
wethouder van Súdwest-Fryslân
wethouder van Opsterland
wethouder van Littenseradiel
wethouder van Dongeradeel

VFG BESTUURSBUREAU
Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk
secretaris), mevrouw V. Glas (allround secretariaatsmedewerker), mevrouw J. Westerman
(beleidsondersteuner vanaf 1 mei), mevrouw R. de Vries – Mulder (beleidsondersteuner vanaf 1
februari) en M. Wagenmakers (beleidsondersteuner tot 1 april). Daarnaast liep Robyn Feenstra vanaf
1 september een half jaar lang voor twee dagen in de week stage op het VFG bestuursbureau. De
bezetting omvatte in het verslagjaar gemiddeld 3,4 fte.
Het VFG bestuursbureau is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden,
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden.
VFG LEDENVERGADERINGEN
De VFG organiseert doorgaans twee maal per jaar een ledenvergadering. Eén in het voorjaar
(ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op 5 april plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd
afscheid genomen van VFG bestuurslid en secretaris / penningmeester Ruud Goeman. Daarnaast
stond er ook deze keer weer een actueel thema centraal: het vluchtelingenvraagstuk en de
aandacht voor de langere termijn. Tjeerd van der Zwan (voorzitter Friese Taskforce Huisvesting
Statushouders), Marco Florijn (ambassadeur Platform Opnieuw Thuis), Jantine Kriens
(directievoorzitter VNG), Frank van Hout (lid College van Bestuur Friesland College) en Klaas
Kielstra (gedeputeerde Provincie Fryslân) waren te gast om alle aanwezigen bij te praten over de
laatste stand van zaken en vragen te beantwoorden.
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 22 november stond in het teken van KH2018:
wat speelt er in de verschillende regio’s. Lieven Bertels en Sietske Poepjes waren te gast om de
aanwezigen bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de algehele
organisatie. Vervolgens vonden er onder leiding van Immie Jonkman en haar collega’s van team
2018 diverse parallelsessies voor de gemeenten uit de verschillende sub-regio's plaats. In deze
parallelsessies werd ingezoomd op wat er specifiek in de betreffende sub-regio gebeurt en speelt,
zowel met betrekking tot het hoofdprogramma (de 45 grote en kleinere ‘bidbook-projecten’), als de
initiatieven uit het zogenaamde ‘mienskipsprogramma'. Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd er
afscheid genomen van Stella van Gent en Gerard van Klaveren en werden Gea Akkerman Wielinga en Pytsje de Graaf benoemd als bestuurslid van de VFG.
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 Achtkarspelen, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Terschelling en Menameradiel.
Tijdens de bestuursvergaderingen werden actuele bestuurlijke vraagstukken en onderwerpen
besproken. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende
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VFG portefeuillehoudersoverleggen. Na afloop van de bestuursvergaderingen vond een
lunchontmoeting 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, de VFG agenda en verslagen van bijeenkomsten op
de website worden gevonden. Aan de achterkant is er tijdens het verslagjaar hard gewerkt aan het
bijwerken en moderniseren van de website. Als alles volgens planning verloopt kan deze nieuwe
website begin 2017 in gebruik worden genomen.
Gedurende het verslagjaar is er periodiek een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden
verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten.
Daarnaast is gedurende de zomermaanden het jaarlijkse informatieboekje van de VFG, met daarin
een overzicht van de samenstelling van alle Friese colleges van B&W inclusief portefeuilleverdeling
en contactgegevens, geactualiseerd en deze is in september verschenen. Het informatieboekje is
via de website van de VFG 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 op 8 november plaats in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.
Naast een korte kennismaking met de waarnemend Commissaris van de Koning, is er tijdens het
overleg o.a. gesproken over de volgende punten: Omgevingswet / omgevingsvisie, modern
provinciaal bestuur / ontwikkelingen lokale democratie en een verkenning tot een gezamenlijke
insteek bij de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017.
De agendacommissie bestaande uit gedeputeerde Sander de Rouwe en VFG voorzitter Tjeerd van
der Zwan kwam in het verslagjaar tweemaal (11 februari en 12 september) 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.
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.
BESTUUR EN VEILIGHEID
In het verslagjaar vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid tweemaal plaats.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid van 30 maart vond plaats in de
raadszaal van Dantumadiel. Marga Waanders informeerde ter vergadering haar collega’s over het
programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Doel van dit programma is om aandacht te vragen voor de aanpak van agressie
en geweld tegen professionals in een publieke functie. Daarnaast gaf Jan Hendrik Jansen,
directeur van Doarpswurk een toelichting op de plannen om een dorpentop in Fryslân te
organiseren.
Het tweede VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid vond op 12 oktober jl. plaats in
de raadszaal van de Fryske Marren te Joure en stond geheel in het teken van de laatste
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ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid. Digicommissaris Bas Eenhoorn was te gast
om met de portefeuillehouders in gesprek te gaan over het belang van Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI) voor de Friese gemeenten. Daarnaast was Jan Westmaas, ambassadeur van
de VNG commissie Dienstverlening en informatiebeleid, uitgenodigd om de portefeuillehouders bij
te praten over de Digitale Agenda 2020.
RUIMTE EN WONEN, DUURZAAMHEID EN ENERGIE
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats.
Tijdens het eerste portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en Energie op
9 maart in de raadzaal van De Fryske Marren in Joure werden de portefeuillehouders geïnformeerd
over de laatste stand van zaken van de Taskforce huisvesting statushouders. De Taskforce oriënteert zich op vluchtelingen met een verblijfsvergunning en voor deze mensen moeten huisvesting,
maatschappelijke integratie, scholing en (kans op) werk geregeld worden. Verder zijn er presentaties gehouden over de Blijverslening (door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en over Fairtrade (door gedeputeerde Schrier) en is er gesproken over het manifest van bezorgde Friese overheden over gas- en zoutwinning en de regionale woningmarktindeling van Fryslân.
Het tweede portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en Energie vond op
25 mei plaats in Wolvega in het Pop-Up kantoor Omgevingsvisie aan de Sickengastraat 6.
Voorafgaand aan de vergadering werd het Pop-Up kantoor Omgevingsvisie feestelijk geopend.
Van 25 mei tot 1 juli heeft de provincie met een pop-upkantoor door Fryslân getrokken om op deze
manier de Fryske mienskip te bereiken en antwoord te krijgen op de vraag in wat voor Fryslân de
mensen in 2025-2030 willen wonen, werken, en recreëren. Naast een nadere toelichting op de
laatste stand van zaken met betrekking tot de omgevingsvisie stonden er ook nog presentaties
over lichtemissie en bevolkingsprognoses op het programma. Tot slot deelde voorzitter Isabelle
Diks mee dat Fryslân (naast Midden-Holland, West-Brabant, Midden-Brabant en Drechtsteden)
door de VNG is uitgekozen als pilotregio om een Regionale energiestrategie op te stellen voor een
volledig duurzame energievoorziening voor de lange termijn 2040/2050.
Op 22 september vond het derde portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en
Energie plaats in de raadzaal van de gemeente Harlingen. Tijdens dit overleg zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma Veenweide. Provincie en waterschap werken aan het uitvoeringprogramma Veenweide en Sytse Kroes, (programmamanager namens provincie en waterschap) heeft een toelichting gegeven op de opgave en de wijze waarop de gemeenten betrokken worden. Verder zijn de portefeuillehouders bijgepraat over de Friese Aanpak Omgevingsvisie, de laatste stand van zaken met betrekking tot de Pilotregio Regionale Energiestrategie,
de borging van de energietransitie / het gebruik van de ondergrond Omgevingswet en de herijking
van de rol van welstand in ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.
Het vierde en laatste portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en Energie
vond op 15 december plaats in de raadzaal van de gemeente Leeuwarden. Tijdens dit overleg is
gesproken over de invoering van de Wet Natuurbescherming. De provincie heeft een presentatie
verzorgd over de reikwijdte van de nieuwe wet en over de rollen van de provincie en de gemeenten
en zaken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder zijn de portefeuillehouders
onder andere geïnformeerd over het Plan van Aanpak voor de ‘Friese aanpak’ van de omgevingsvisies, de stand van zaken met betrekking tot de regionale Friese energiestrategie en een voorstel
voor de verdeling van de gemeente-overstijgende kosten van het proces herijking Welstand.
FINANCIEN EN MIDDELEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Financiën en Middelen vond op 3 februari plaats in Den
Haag. Op uitnodiging van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben de Friese portefeuillehouders Financiën een werkbezoek aan het hoofdkantoor van de BNG in Den Haag gebracht. Aansluitend zijn de portefeuillehouders ontvangen bij de VNG, waar na onder andere een rondleiding
er ook nog een kort portefeuillehoudersoverleg Financiën plaatsvond. Tijdens dit overleg zijn de
portefeuillehouders door VNG-medewerker Jan van der Lei geïnformeerd over de laatste stand van
zaken en ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën en heeft Aart van Tuijl (gemeente
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Het Bildt) de portefeuillehouders bijgepraat over wat de Vpb-plicht voor de Friese gemeenten
betekent.
Tijdens het tweede portefeuillehoudersoverleg Financiën en Middelen op 11 mei in de raadzaal van
De Fryske Marren in Joure heeft Jan van der Lei (VNG) de portefeuillehouders geïnformeerd over
de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds en de meicirculaire. Daarnaast zijn er ervaringen uitgewisseld met betrekking tot accountantsverklaringen in het
algemeen en het Sociaal Domein in het bijzonder.
Op 26 oktober vond het derde en laatste portefeuillehoudersoverleg Financiën en Middelen plaats
in de raadzaal van Súdwest-Fryslân te IJlst. Tijdens dit overleg zijn de portefeuillehouders bijgepraat door Jan van der Lei van de VNG over een aantal belangrijke zaken die op het gebied van
(gemeente)financiën spelen, onder andere de herijking van het cluster VHROSV, het accres en het
voorstel voor een Nederlandse Financieringsinstelling voor Economische Ontwikkeling. Daarnaast
heeft Aart van Tuijl (gemeente Het Bildt) de portefeuillehouders geïnformeerd over de verruiming
van het gemeentelijk belastinggebied.
SOCIAAL DOMEIN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg zesmaal plaats.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 25 februari vond plaats in de raadszaal
van Súdwest-Fryslân. Tijdens dit portefeuillehoudersoverleg zijn de bestuurders door gedeputeerde Schrier geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Wybertjesproces, het Kansenfonds en laaggeletterdheid en heeft Myra van den Hoed van Sociaal Domein
Fryslân een presentatie gehouden over de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
Op verzoek van Sociaal Domein Fryslân vond op 6 april in de raadszaal van Smallingerland een
extra VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein plaats. Hiervoor werd het al ingeplande VFG
portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport deels gebruikt. Ter vergadering zijn de
portefeuillehouders onder andere geïnformeerd over laaggeletterdheid en gebiedsgerichte zorg.
Daarnaast lichtte Sociaal Domein Friesland de verantwoording over de inkoop 2016 en planning
van de inkoop 2017 toe.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 12 mei vond plaats in de raadszaal van
Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de portefeuillehouders onder andere bijgepraat over de
laatste stand van zaken met betrekking tot Sociaal Domein Fryslân, Sociaal-Medische eerste lijn
en de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 30 juni vond plaats in de raadszaal
Heerenveen. Ter vergadering werden de portefeuillehouders geïnformeerd over het provinciaal
plan gehandicapten sport. Daarnaast werden ze bijgepraat over de laatste stand van zaken m.b.t.
Sociaal-Medische eerste lijn en het Werkbedrijf.
Op donderdag 29 september vond in de raadszaal van de Fryske Marren het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein plaats. De heer Rutjes van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
heeft de portefeuillehouders geïnformeerd over de kennisinfrastructuur in het sociaal domein in
bestuurlijke netwerken. Daarnaast werden de portefeuillehouders bijgepraat over de laatste stand
e
van zaken met betrekking tot Sociaal-Medische 1 lijn en het Werkbedrijf.
Het zesde en tevens laatste portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein vond op 1 december
plaats in de raadszaal van Súdwest-Fryslân in IJlst. De portefeuillehouders zijn geïnformeerd over
het beschikken in de WMO en het gebruik van algemene basisvoorzieningen. Daarnaast zijn de
portefeuillehouders geïnformeerd over de City Deal Inclusieve Stad.
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GEZONDHEID EN WELZIJN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 10 maart vond plaats bij GGZ
Friesland. Ter vergadering werden de portefeuillehouders geïnformeerd door projectleider Bart de
Jager en bijgepraat over de werkplaats Sociaal Domein. Daarnaast was Rensina van der Velde,
directeur Mienskipssoarch, aanwezig om de portefeuillehouders te informeren over de pilot “mijn
huis past”. Aansluitend aan de vergadering vond een werkbezoek aan GGZ Friesland plaats.
Het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 15 juni vond plaats in het gebouw van
de Veiligheidsregio te Leeuwarden. Er vonden een aantal presentaties plaats. Directeur Alex
Opmeer van Bureau Visible presenteerde over de wettelijke verplichting om toezicht te houden op
de persoonsgebonden budgetten. Mevrouw De Vries – van Gunst, bestuurder van Stichting Bezinn
over kleine zorgboeren en kleinschalige zorgboerderijen en mevrouw De Vrij, directeur Zorgbelang
over de tweede keukentafelgesprekken en onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast heeft
wethouder Paul Maasbommel een presentatie gegeven over de code verantwoordelijk
marktgedrag thuisondersteuning in zijn gemeente en hebben de portefeuillehouders een stand van
zaken gegeven omtrent het gebruik van de code in hun eigen gemeente.
Het derde en tevens laatste portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn vond op donderdag
13 oktober plaats in de raadszaal in de gemeente Smallingerland. De heer Bultje heeft een
presentatie gegeven over het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Daarnaast
zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het onderwerp ‘verwarde
personen’ door mevrouw Tamsma van GGZ Friesland en de heer Wiersma van het Veiligheidshuis
Fryslân.
ONDERWIJS, JEUGD en SPORT
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Het VFG portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport van 6 april vond plaats in de
raadszaal van Smallingerland en werd op verzoek van Sociaal Domein Fryslân voor een deel
gebruikt voor een VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein. Ter vergadering zijn de
portefeuillehouders o.a. geïnformeerd over laaggeletterdheid en gebiedsgerichte zorg. Daarnaast
lichtte Sociaal Domein Fryslân de verantwoording over de inkoop 2016 en planning van de inkoop
2017 toe.
Het tweede en tevens laatste portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport vond plaats op
16 november 2016 in de raadszaal van de gemeente Opsterland. De portefeuillehouders zijn door
de gemeente Leeuwarden en Jeugdhulp Friesland geïnformeerd over twee 18-/18+ projecten en
onderwijs op maat. Daarnaast heeft het Fries Sociaal Planbureau in combinatie met Sport Fryslân
de portefeuillehouders geïnformeerd over de Friese Sportverenigingsmonitor.
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
donderdag 18 februari in de raadzaal van de gemeente Menameradiel in Menaam. Gedeputeerde
De Rouwe was te gast om een toelichting te geven op de provinciale beleidsbrief EZ en de inzet
van de provincie op Retail en het MKB. Ook het Koopstroomonderzoek is aan de orde geweest.
Het onderzoek moet gemeenten helpen met het RO-beleid en ondernemers helpen met investeringen. Het onderzoek moet eind 2016 – begin 2017 worden opgeleverd.
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van 26 mei in
de raadzaal van Littenseradiel in Wommels, heeft gedeputeerde Kielstra een toelichting gegeven
op de provinciale beleidsbrief ‘Gastvrij Fryslân’. Verder heeft de nieuwe directeur van Merk Fryslân,
Martin Cnossen, de portefeuillehouders geïnformeerd over de activiteiten van Merk Fryslân en is
de laatste stand van zaken met betrekking tot breedband internet gedeeld door Arie Piet, direkteur
Utfiering provinsje Fryslân.
Op 3 november vond het derde en laatste portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme plaats in de raadzaal van de gemeente Achtkarspelen te Buitenpost. Tijdens dit
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overleg zijn de portefeuillehouders door Henk Deinum, wethouder van de gemeente Leeuwarden
en Maarten Offinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, geïnformeerd over de economische samenwerking F4. Hierbij is onder andere een aantal projecten waar in de F4 over gesproken wordt, toegelicht; incubators (pre-starters bijeenkomsten), internationalisering, kansen voor
financiering van het MKB en breedband – glasvezel. Ook is het ondernemersportaal Yn Business
toegelicht door Maaike Swart, opgavemanager regionale economie bij de provincie Fryslân.
CULTUUR
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats.
Het eerste portefeuillehoudersoverleg Cultuur vond plaats op donderdag 21 april jl. in de raadzaal
van de gemeente Achtkarspelen in Buitenpost. Directeur Lieven Bertels en wethouder Sjoerd
Feitsma informeerden tijdens deze bijeenkomst de portefeuillehouders over de laatste stand van
zaken met betrekking tot Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast lichtte gedeputeerde Sietske
Poepjes de Provinciale beleidsbrief cultuur, taal, onderwijs en sport toe. Participatie, educatie,
innovatie, leefbaarheid en zichtbaarheid zijn hierin belangrijke thema’s.
Tijdens het tweede portefeuillehoudersoverleg Cultuur van 9 november in Neushoorn te Leeuwarden zijn de portefeuillehouders door John Bonnema (financieel directeur) en Immie Jonkman (programmamaker) geïnformeerd over Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hierbij zijn de onderwerpen ‘marketing en communicatie’ en ‘legacy’ aan de orde geweest. Verder heeft Mark Stuijt
(provincie Fryslân) de beleidsbrief Cultuur van de provincie toegelicht, in relatie tot de legacy van
2018. Tot slot zijn de portefeuillehouders bijgepraat over het Erfgoed- en monumentenbeleid van
de Friese gemeenten en over het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân. Na het overleg zijn de
Friese portefeuillehouders Cultuur naar de opening van het Noordelijk Filmfestival geweest.
WERK EN INKOMEN
In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 10 februari in de raadszaal van
Opsterland zijn de bestuurders uitgebreid bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen
Werkbedrijf Fryslân Werkt! Coördinatoren Regionaal Werkbedrijf Evert Bossema en Guus
Olijerhoek zijn ingegaan op wat is gerealiseerd in 2015 en de focus voor 2016. Ook is gesproken
over de onderhandelingen tussen de Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar over de
invulling van de AV Frieso. Marcus van den Berg en Chris Koopmans gaven namens de ambtelijke
werkgroep een stand van zaken en zijn hierbij onder meer ingegaan op de mogelijkheden om het
verplicht eigen risico mee te verzekeren in de AV Frieso.
Tijdens het VFG portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 2 juni in de raadszaal van
Tytsjerksteradiel zijn de portefeuillehouders door Renate Westdijk geïnformeerd over de ervaring
en ontwikkelingen met betrekking tot Social Return. Daarnaast was Henk van der Zwaag, directeur
van Empatec en tevens voorzitter van het projectteam Kerstens, te gast om de portefeuillehouders
bij te praten over het project Kerstens. Tot slot zijn de portefeuillehouders bijgepraat over de laatste
stand van zaken met betrekking tot het Kansenfonds, het actieplan Jeugdwerkeloosheid en het
Regionaal Werkbedrijf.
Het derde en tevens laatste portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen vond plaats op 27
oktober in het UWV gebouw in Leeuwarden. De heer Eijssen van het Friesland College heeft
mondeling een toelichting gegeven op de aanpak voor onderwijs, werk en integratie van
statushouders. De heer Westerhof en de heer Janssen hebben een presentatie gegeven over het
programma Frij-Stiper. Daarnaast heeft de heer Spigt als aanjager van de Banenafspraak
Overheid/Onderwijs, een stand van zaken gegeven over de Banenafspraak. De portefeuillehouders
zijn tevens geïnformeerd over Regio in Beeld door de heer Van der Veen en mevrouw Schramm
van het UWV.
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RAADSLEDENBIJEENKOMSTEN
In het verslagjaar vonden er een tweetal bijeenkomsten plaats die speciaal gericht waren op
raadsleden.
Raadsledenbijeenkomst ‘Een waardevolle invulling van het raadslidmaatschap in een
veranderende samenleving’ van 26 september 2016
Op maandagavond 26 september werd in samenwerking met de Friese Kring van Griffiers de
raadsledenbijeenkomst ‘Een waardevolle invulling van het raadslidmaatschap in een veranderende
samenleving’ georganiseerd. Na de meer theoretische benadering over de ontwikkelingen en
veranderingen binnen de lokale democratie door Jacques Wallage in september 2015 ging Marije
van den Berg deze keer in meer praktische zin samen de aanwezige raadsleden met dit thema aan
de slag. In overleg met de Friese Kring van griffiers zal ook in 2017 worden verkend of en zo ja,
hoe, er ook 2017 weer gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan een dergelijke bijeenkomst.
Raadsledenbijeenkomst ‘Veiligheid in roerige tijden’ 5 oktober 2016
Op woensdagavond 5 oktober vond in samenwerking met de werkgroep Veilige Publieke Taak
Noord-Nederland en Raadslid.nu de raadsledenbijeenkomst ‘Veiligheid in roerige tijden’ plaats. Na
een kort welkom van ambassadeur Marga Waanders werden de aanwezige raadsleden
geïnformeerd over de uitkomsten van het enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid 2015’. Op
basis van deze uitkomsten vond vervolgens een discussie plaats over of, en zo ja, hoe raadsleden
onveiligheid ervaren en hoe de veiligheid van raadsleden zo goed mogelijk kan worden geborgd.
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Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur
Voorzitter: dhr. T.J. van der Zwan, burgemeester van Heerenveen
Vicevoorzitter: mevr. H. Rijpstra, wethouder van Tytsjerksteradiel
Secretaris/Penningmeester: dhr. F. van der Heide, griffier van Smallingerland
Bestuur en Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. J. B. Wassink, burgemeester van Terschelling
Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder: dhr. B. Bonnema, wethouder van Littenseradiel
Financiën en Middelen
Portefeuillehouder: dhr. D. Durksz, wethouder van De Fryske Marren
Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie
Portefeuillehouder: mevr. L.I. Diks, wethouder van Leeuwarden
Gezondheid en Welzijn
Portefeuillehouder: G. Akkerman – Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân
Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport
Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder van Opsterland
Werk en Inkomen
Portefeuillehouder: mevr. H. Rijpstra, wethouder van Tytsjerksteradiel
Sociaal Domein
Portefeuillehouder: dhr. W. Kooistra, wethouder van Opsterland
Cultuur
Portefeuillehouder: mevr. P. de Graaf, wethouder van Dongeradeel
Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden
Portefeuillehouder: dhr. F. van der Heide, griffier van Smallingerland
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Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies
VNG Bestuur
dhr. T.J. van der Zwan - burgemeester van Heerenveen
dhr. F. Crone – burgemeester van Leeuwarden
VNG commissie Bestuur en Veiligheid
dhr. T. van Bekkum – burgemeester van Smallingerland
VNG commissie Europa en Internationaal
dhr. R. Jonkman – wethouder van Opsterland
VNG commissie Gezondheid en Welzijn
mw. S. van Gent – wethouder van Súdwest-Fryslân
VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
dhr. S. Feitsma – wethouder van Leeuwarden
VNG commissie Werk en Inkomen
dhr. A. Ekhart – wethouder van Leeuwarden
mw. J. Schouwerwou – wethouder van De Fryske Marren
VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit
mw. L.I. Diks – wethouder van Leeuwarden
VNG commissie Ruimte en Wonen
dhr. R. Hoek – gemeentesecretaris van Leeuwarden
mw. M. Le Roy – wethouder van Harlingen
VNG commissie Financiën
dhr. G. Schippers – wethouder van Tytsjerksteradiel
VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid
dhr. J. B. Wassink – burgemeester van Terschelling
College van Arbeidszaken
dhr. H. van der Molen – wethouder van Leeuwarden
dhr. H. Boon – wethouder van Harlingen
dhr. D. Stoker – wethouder van Súdwest-Fryslân
Subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg
mw. T. Koster – wethouder van Leeuwarden
dhr. W. Kooistra – wethouder van Opsterland
Subcommissie Water
mw. T. Schokker – Strampel – burgemeester Vlieland
Adviescommissie Asiel en Integratie
dhr. T.J. van der Zwan - burgemeester van Heerenveen
dhr. A. Ekhart – wethouder van Leeuwarden

11

Overzicht VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuurgroepen
Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
Dhr. A. van der Ploeg, wethouder van Dongeradeel
Plaatsvervanger: Mevr. G. Akkerman – Wielinga, 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. Vertegenwoordigt Westergo
Dhr. G. Wiersma, wethouder van Dantumadiel. Vertegenwoordigt de DDFK-regio
Mevr. H. Rijpstra, wethouder van Tytsjerksteradiel. Vertegenwoordigt Midden-Oost Fryslân
Dhr. H. Welle, wethouder van Ooststellingwerf. Vertegenwoordigt de OWO-gemeenten
Dhr. J. van der Pal, wethouder van De Fryske Marren. Vertegenwoordigt Zuid - West Fryslân
Mevr. I. Diks, wethouder van Leeuwarden. Vertegenwoordigt Midden-Fryslân
Dhr. H. van der Wielen, wethouder van Terschelling. Vertegenwoordigt de 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 - Wielinga, 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)
Adviescommissie Kansenfonds
Mevr. G. Akkerman - Wielinga, wethouder van Súdwest-Fryslân
Raad van Commissarissen Afvalsturing Fryslân N.V.
Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens
Dhr. J. Bonnema
Dhr. W.J.K. Brugman
Bestuur Sportgala Fryslân
Dhr. J. Zoetendal, wethouder van Heerenveen
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