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Achte Steateleden,

Mei dit brief wolle wy jimme ynformearje oer de lêste stán fan saken oangeande it stypjen
fan de Mienskipsinisjativen en de DOM's. Der binne yn it 6frCinejier op beide Cinderwerpen
grutte stappen set, désr'twy jimme graach fan op 'e hichte bringe. Dérneist sjogge wy foarCit
op de Cmtwikkelingendy't wy yn it kommende jier ferwachtsje.

A. MIENSKIPSINISJATIVEN

Friezen binne inisjatyfnimmers, yn harren strjitte, doarp, gemeente, regio, sels provinsjaal,
fol entCisjasmeen ferbCinens.SOnderde kréft en ferbCinensfan de Mienskip en al har
frijwilligers soene in soad saken yn Fryslán ienfáldichwei net bestean. Tink oan it rike
ferieningslibben dat meastal folslein op frijwilligers draait. Mar ek moetingssintra, keunst en
kultuer, doarpsfeesten, enerzjy- en itsensprojekten, eveneminten wurde troch de Mienskip
droegen. Ek by it IMF (lepen Mienskips FCins)docht bliken dat de Fryske Mienskip sCinder
mis kreatyf en inisjatyfryk bliuwt, sets yn tiden fan koroana. Hoewol't leefberens gruttendiels
in autonome taak is en it stypjen fan mienskipsinisjativen gjin wetlike kearntaak
oanbelanget, is it wichtich om de mooglikheid ta it nimmen fan mienskipsinisjativen oerein
te hálden.
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Om dat stypjen fan inisjativen noch better stal te jaan is de provinsje yn cemande mei de
gemeenten en oanbelangjende maatskiplike organisaasje Citeinsetom dy stipestruktuer
Cinderde loep te nimmen, mei as doel in struktuer te Untwikkeljendy't rjocht docht oan alle
inisjativen, lyts en grut, kompleks en minder kompleks. In gearwurkingsferbán fan alle
kréften, dy't der yn Fryslán binne, dat doarpen, wiken en boargers noch better begeliedt en
fasilitearret.

Histoarje opset stipestruktuer Mienskipsinisjativen
Yn septimber 2018 hawwe Provinsjale Steaten it beliedsbrief Leefberens féststeld. In
Cinderdielfan it beliedsbrief wie it ófbouwen fan de subsydzjerelaasje mei Doarpswurk.
Jimme Steaten hawwe by it féststellen fan it beliedsbrief in amendemint oannommen.
Déryn is opnommen dat earst düdlik wêze moat hoe't de nije organisaasjestruktuer foar
mienskipsinisjativen ynrjochte wurdt, foardat de subsydzjerelaasje mei Doarpswurk ófboud
wurde kin.

Yn de perioade nel it féststellen fan it beliedsbrief binne by ferskate ynstánsjes rapporten
ferskynd oer it ferlet en de winsken fan inisjatyfnimmers. Dérneist hat der op 20 juny 2019
in ferkennende gearkomste yn Boksum west oer de wize wêrop't stipe oan
mienskipsinisjativen bean wurde kin. Yn de rapporten likegoed as op de gearkomste fan 20
juny 2019 kaam Citdruklikit ferlet fan inisjatyfnimmers oan ien loket nel foaren.
Nei de gearkomste yn Boksum is in wurkgroep oprjochte (Gearwurkjeoan
Mienskipsinisjativen' mei fertsjintwurdigers fan gemeenten, provinsje, Streekwurk, Partoer
en Doarpswurk, dy't mei-inoar op basis fan lykweardigens de stipestruktuer Citwurken.
Begjin 2020 wiene de tariedings foar regionale gearkomsten mei gemeenten en stipe-
organisaasjes om de ophelle Utgongspunten fierder (it te wurkjen folop geande.
Spitigernóch kaam de pandemy Cisdoe oer it méd en dy smiet roet yn it iten. Mei in plan B
is besocht dochs noch de nedige ynput op te heljen:

e It fierdere ferlet fan inisjatyfnimmers waard mei in enkéte Undersochten dat
resultearre yn in rapportaazje fan Partoer.

o Gemeenten en stipe-organisaasjes binne ynterviewd troch leden fan de wurkgroep
oer it ferlet fan en de mooglikheden om oan it netwurk by te dragen

o Der binne nijsbrieven ferstjoerd om oanbelangjenden op 'e hichte te hálden.

Dat allegearre hat laat ta in einrapportaazje fan de wurkgroep oan it FBOK (Frysk
Bestjoerlik Oerlis Krimp), dat opdrachtjouwer fan de wurkgroep wie. Dy rapportaazje joech
ynfolling oan de Citgongspuntenfoar de ideale stipestruktuer.
Ek wie clCidlikwurden dat, fanwegen de grutte en Utinoarrinnende belangen by de
oanbelangjende partijen, in CinófhinklikferfolchUndersyk nedich wie nei de stappen dy't set
wurde moasten om werklik ta in nije struktuer te kommen.
Fin 2020 is de neikommende opdracht oan Twijnstra Gudde jCin:
Untwikkelje, yn ófstimming mei de ferskate belanghawwenden, senario's foar de finansjele
en organisatoaryske ynrjochting fan it stypjen fan mienskipsinisjativen en mear spesifyk
Doarpswurk.
Yn 'e hierst fan 2021 hat Twijnstra Gudde it einrapport oplevere. Dat rapport hat oplevere
dat de belanghawwenden kieze foar de rjochting fan in netwurkstruktuer. Dy basis is yn de
ófrUne moannen troch de provinsjale tsjinst fierder Citwurke.
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Utgongspunten stipestruktuer
Lykas sein hat bliken dien dat inisjatyfnimmers ferlet hawwe fan in sintraal punt dat harren
begeliede kin yn it oerwáld fan stipe, organisaasjes en subsydzjes. It tinken efter it loket is
dat der in gearwurkingsferbán, in netwurk is der't maatwurkstipe oanbean wurde kin. Foar
guon inisjatyfnimmers is in digitaal loket der't se mei fragen teláne kinne foldwaande. Oare
inisjatyfnimmers hawwe mear ferlet fan persoanlike stipe en begelieding. Dat is net allinne
Ofhinklikfan de selsredsumheid fan de inisjatyfnimmer, mar ek fan de kompleksiteit fan it
inisjatyf en de fraach dy't der leit. Meastal is der ferlet fan in (Cintifhinklik)adviseur of
prosesregisseur dy't inisjativen fan begjin oant de emn begeliedt. HjirCindersteane de punten
dy't yn de OftLineperioade ophelle binne. Dy slute ek oan by de 10 geboaden ût it
beliedsbrief grutte maatskiplike inisjativen. Dy punten foarmje mei de ynput foar de
ynrjochting fan de stipestruktuer foar mienskipsinisjativen.

Wat hawwe inisjatyfnimmers Cinderoare nedich?
• Stipe op mjitte;
• Helder en leechdrompelich (digitaal) loket foar de earste foarm fan stipe;
• Yntegrale oanpak;
• lenfáldige prosedueres (fluch en dilidlik);
• Prosesstipe/prosesjild by de mear komplekse inisjativen;
• Ynháldlike saakkundichheid, kennis en Cinderfiningsfan oaren yn ferskate fazen;
• Eigenerskip moat by de inisjatyfnimmer/frijwilliger bliuwe—it inisjatyf wurdt perfoarst

net oernommen;
• len loket c.q. ien tagongspoarte (1 prosesregisseur)
a Ynspirearje troch it dielen fan kennis)

Stán fan saken
Nei it opleverjen fan it rapport fan Twijnstra Gudde yn septimber 2021 binne de ramten
fierder C.itwurke.Dérby is de gearhing opsocht yn de gearwurking neffens de DOM-metoade
(sjoch dérfoar it twadde diel fan dizze brief foar neiere ynformaasje) en de rol fan
Streekwurk yn de DOM's en yn de Fryske regio's as fynplak foar boargers foar Cinderoare it
IMF. Doarpswurk is yn dat hiele trajekt hieltyd belutsen en goed oer de te nimmen stappen
ynformearre.
Earste Citgongspuntis dat wy 1 loket foar alle inisjativen, lyts en grut, kompleks en minder
kompleks, organisearje wolle. Mar wy wolle ek dat de stipestruktuer tichteby de boarger
stiet, in regionale sprieding hat en oanslCitby de besteande gearwurkingsstruktueren. Dérby
fine wy it wichtich om as 1 oerheid te wurkjen. Dérom wurdt de fierdere Citwurkingfan de
stipestruktuer troch de 5 regio's dy't Streekwurk ken, Citwurke:De Fryske Waadeilannen,
Noardeast, SCideast,St:idwesten Noardwest Fryslán. Mei de fiif streekkantoaren yn Hams,
Burgum, de Gordyk, Snits en Frjentsjer is it netwurk dan altyd yn e buert. Ek binne
gemeenten wend om op dy lokaasje mei CisStreekwurkkollega's gear te wurkjen.
Wy stelle uitdat Streekwurk déryn de rol krije sil fan regisseur fan fragen en inisjativen dy't
ynkomme. De besteande linen mei de KCC's (Klant Kontakt Sintra) fan gemeenten en
provinsje bliuwe yn stán. Neist de regyrol fan Streekwurk wolle wy yn oansluting op it ferlet
fan inisjatyfnimmers Cinófhinklikeferbiners ynsette. ED&hawwe wy yn de OfrCinejierren by
de DOM-metoade ek al goede Cinderfiningsmei opdien.
De opset mei Streekwurk en de regio-yndieling as basis foar de nije struktuer en mei ynset
fan Cinófhinklikeferbiners, nei analogy fan it oaljemantsje fan de DOM's is begjin 2022 troch
it FBOK en it VFG Romte en wenje goed Cintfongen.
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Planning 2022
Yn it kommende jier wurde de gemeenten nei regio oanskreaun om op grCinfan it
maatwurktinken de netwurkstruktuer Citte bouwen. Dérby slute wy safolle mooglik oan by
besteande struktueren en oerlizzen, sadat der echt maatwurk de regio en inisjatyf levere
wurde kin. Foar de grutte maatskiplike inisjativen slute wy ek oan by de Citgongspuntenfan
de beliedsbrief grutte maatskiplike inisjativen en de dérfoar ynstelde inisjatyftafel.
Dérneist moat ek oan de ynfolling fan de rol fan de Clnófhinklikeferbiners wurke wurde.
Dérby sjogge wy ek nei de mooglikheden om dér wurknimmers fan Doarpswurk foar yn te
setten. DS sil neffens planning foar de simmer beslute oer it wizigjen fan de budzjetten en it
takennen fan de nije rol oan Streekwurk.
De ambysje is dat de nije struktuer mei yngong fan 2023 operasjoneel is.

Digitaal portal
As stipe wurdt neist de regionale netwurken in portal boud. Dat stiet yn konsept klear, mar
is Ofhinklikfan de bou fan it netwurk. De portal sil de foardoar wêze foar de struktuer, dy't
yn 2022 fierder boud wurde sil. Dérby sil ek de ferbining lein wurde mei besteande
websiden en portals op dat méd. Tink oan de webside fan de provinsje en Streekwurk sels,
mar ek stipe.frl en de koartlyn lansearre Stim fan Fryslán.

Finánsjes
Foar it draaien fan dizze nije stipestruktuer sil in part fan de hjoeddeistige boekjiersubsydzje
oan Doarpswurk brClktwurde. Op it stuit wurdt trochrekkene wat de kosten foar de ekstra
ynset fan Streekwurk en it bouwen en Cinderháldenfan de portal binne.
It subsydzje oan Doarpswurk bestiet Cittwa Cinderdielen.Oan de iene kant in part dat
bestimd is foar it stypjen fan doarpshuzen. Oan de oare kant in part dat bedoeld is foar de
stipe fan mienskipsinisjativen en de dérmei gearhingjende overhead. It earste part fan it
subsydzje, en dus dy kearntaak fan Doarpswurk sil ynearsten yn stán bliuwe. It twadde part
fan it subsydzje sil brCiktwurde foar de bekostiging fan it netwurk.
Utgongspunt is ek dat der earst gjin finansjele bydrage fan de gemeenten frege wurdt. Wol
wurdt frege om in bydrage yn natuera, bygelyks yn `e foarm fan minskkréft (doarp- en
wykkoCkdinatoaren)en gastfrij gebrCikfan gemeentehuzen. Nei twa jier sil de ynset fan
Streekwurk en de gemeenten evaluearre wurde en sil besjoen wurde oft dizze wurkwize
passend is foar it ferlet fan Cisynwenners. ~1 dat nedich is, kin bystjoerd wurde.

Subsydzje netwurk duorsume doarpen
Gearhingjend mei it wurk fan Doarpswurk en dit nij te bouwen netwurk, is it subsydzje oan it
Netwurk Duorsume Doarpen. Dat netwurk behead gegevens, dielt kennis en stipet
inisjativen. It netwurk is as in apart projekt begCin,mar is yn de lêste jierren in yntegraal
Cinderdielfan de aktiviteiten fan Doarpswurk wurden, as it giet om it stypjen fan inisjativen
op it méd fan duorsumens yn doarpsmienskippen.
Doarpswurk krige oant 2018 in ynsidintele subsydzje foar it Netwurk Duorsume Doarpen
(NDD). Dy ynsidintele subsidiearring hold yn 2018 op. Yn de jierren nei 2018 hat
Doarpswurk foar dat netwurk op fersyk fan Provinsjale Steaten op 'en nij in subsydzje krige,
koartlyn nei oanlieding fan in moasje yn it ramt fan de begruttingsbehanneling 2021. Foar
2023 en fierder is net foarsjoen yn in provinsjale bydrage foar dit inisjatyf.
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B. DOM'S
Yn it bestjoersakkoart Lok op 1 is as resultaat 30 opnommen dat it tal DoarpsCintwikkelings-
maatskippijen (DOM's) yn Fryslán tanommen is. Fia dit brief wolle wy jimme ynformearje
oer de stán fan saken fan de fersprieding fan DOM's oer Fryslán.

Taljochting op de DOM-metoade
DOM is in gearwurkingsmetoade dy't doarpen en gemeenten by steat stelt lykweardich,
struktureel en effektyf oan libbenslok te bouwen. DOM makket optimale ko-kreaasje en
maksimale yntegrale doarpsClntwikkelingmooglik.
DOM fynt syn oarsprong yn it mei de mienskip opknappe wollen fan fertutearze
doarpsgesichten yn Noardeast Fryslán en wurdt breder ynset: foar sosjale fraachstikken,
erfgoed, wenje, en mear. DOM is ommers in metoade dy't it proses fan gearwurkjen stipet
en kin op meardere beliedsfjilden ynset wurde.

Belofte aan gemeenten: Belofte aan inwoners:

DIM maaktoptimaleco-creatie
met burgersmogelijk

DOMsteltje in staatom samen
concretesuccessente boeken
voor je dorp!

Belofteaan inwoners
éngemeente:

DOMsteltjulliein staatom
structureelensuccesvolsamen
tewerkenaaneenleefbaaren
toekomstbestendigdorp!

Wichtich is dat DOM gjin leefberensinisjatyf is, mar in gearwurkingsmetoade dy't op
strukturele gearwurking op de lange termyn ynset. Dé suksesfaktor fan de DOM-metoade is
dat de gearwurking tusken doarp en gemeente lykweardich is, stipe troch in 0nófhinklik
ferbiner: de DOM-tinker.

LX N
Dorp(en)

ÇD

ZS).
Gemeente Verbinder

De driehoek
in de DOM -samenwerking

DOM is ferbinend tusken de gemeenten, de doarpen en de kánsen yn de omkriten. It is
posityf: rjochte op kánsen en resultaten. DOM is dwaan! DOM is 0nófhinklik; DOM is net it
doel, dat is it belang fan it doarp. En DOM is tagonklik: it soarget foar in transparant proses.
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In DOM is ynsetber by drege problematyk en in soad partijen. En dan benammen yn dy
situaasjes dat it petear tusken it doarp (de doarpen) en de gemeente net fansels Cintstiet.
De Cinófhinklikeferbiner kin dan aktivearje, oanfiterje, entCisjastmeitsje en motivearje. Fia
de neikommende link wurde jimme ferwiisd nel in fideo UtBroeksterwáld, dizze fideo jout in
byld fan hoe't de DOM-metoade yn de praktyk funksjonearret.

Metoade Cmtwikkeling
Om de DOM-metoade fierder oer hiel Fryslán ferspriede te kinnen is it krCisjaaldat wy
fertelle kinne wat de DOM-metoade ynháldt. Dérom hawwe wy op basis fan de Cinderfinings
yn Noardeast-Fryslán (ANNO) de flyer, DOM de slimme metoade, opsteld. Om by de
fierdere fersprieding fan de DOM's de kwaliteit en it sukses fan de metoade garandearje te
kinnen is it fan belang dat de metoade cl(dlik en helder op papier stiet. Dértroch kin de
DOM-metoade ek troch de nije DOM-tinkers (Cinófhinklikeferbiners) en yn de nije regio's
goed ynset wurde.

Kommunikaasje
Ek by de fersprieding fan de DOM's jildt dat wy troch koroana yn de kommunikaasje
rjochting de gemeenten en de doarpen bystjoere moasten. It frijwilligerslibben hat yn de
koroanaperioade foar in grut part stillein en it organisearjen fan de startpetearen yn de
doarpen ferrCinclêrom yn de lêste oardel jier lestich.
Yn dy perioade binne wy oan `e slach glen mei it Cintwikkeljenfan ferskate
kommunikaasjemiddels mei as doel om, nettsjinsteande de beheinings dy't koroana
opsmyt, de doarpen en de gemeenten dochs entCisjastte krijen om mei de DOM-metoade
oan e slach te gean. Inkelde fan de Cintwikkelekommunikaasjemiddels binne: it
merkmanifest fan de DOM's, presintaasjes foar de doarpen, presintaasjes foar de
gemeenten, de website, fideo's, de analyze fan it DNA fan de DOM's en de flyer, DOM de
slimme methode.

Gearwurkingen Streekwurk, Doarpswurk en Partoer
No't de DOM-metoade fierder yn alle regio's yn Fryslán ferspraat wurdt is der sjoen nei in
passende organisaasjefoarm. Der is by it Litfierenfan de DOM-metoade gearwurking mei
Streekwurk socht. Sawol de opjefte Leefberens as Streekwurk leveret in bydrage oan de
fersprieding fan de DOM's oer Fryslán. It programmamanagement leit by de opjefte
Leefberens en is neist it totaaloersjoch en de kommunikaasje, ferantwurdlik foar it fierder
Cintwikkeljenfan de DOM-metoade.
Streekwurk hat in wichtige rol yn de Cdfieringfan de DOM's, as earste oansprekpunt foar
praktyske saken en kordinator foar de regio's yn de Cltfiering.De regioko&dinatoaren
fiterje, yn cemande mei de programmamanager en de DOM-tinkers, de fersprieding yn de
regio's oan.

Dérneist is der ek gearwurking mei Doarpswurk en Partoer socht. Beide partijen hawwe
mei-inoar de pool fan DOM-tinkers opset. De programmamanager is opdrachtjouwer foar
dy DOM-tinkerspool. Doarpen en gemeenten kinne in DOM-tinker Ut e pool kieze. Yn de
begjinfaze hat dy in mear kertier meitsjende rol. Letter benammen in ferbinende rol as
'oaljemantsje'. Dy pool follet him stadichoan mei persoanen dy't oan de kompetinsjes fan in
Cinófhinklikferbiner foldogge.
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cdr)
Stan fan saken fersprieding oer Fryslán
Wat de fersprieding fan de DOM-metoade oanbelanget, is dit it resultaat oant no ta yn de
Cmderskateregio's:
Waad : SkiermCintseach
SCideast: Aldeboarn I Grutte Feanpolder I Regio Deal 6 DOM's
Noardwest: 6 DOM's yn Waadhoeke
SCidwest: Wáldsein
Noardeast: Rinsumageast

Op SkiermCmtseachsil de DOM oan e slach mei de wenopjefte. Op it eilán spylje ferskate
wenproblemen. Jongerein fynt gjin betelbere starterswenten. Frijkommende wenten binne
foar eilanners net te beteljen. Wurknimmers fan de hoareka en oare Cindernimmerskinne
gjin wenromte fine.

Yn St:lc:leastFryslán is de DOM-metoade yn de Regio Deal opnommen. De
fersprieding is wilens yn Aldeboarn Citeinseten koartlyn yn de Grutte Feanpolder. Yn
Aldeboarn binne in soad ambysjes op ferskate tema's oangeande leefberens: wenje,
doarpsorganisaasje, Cmderwiis,iepenbiere romte, sosjaal domein, feangreide, rekreaasje
en toerisme, enerzjy, Cmdernimmersklimaat,kommunikaasje yntern en ekstern. Yn de
Grutte Feanpolder lizze de doarpen de Langelille, Nijetrine, Munnikebuorren, Skerpenseel,
Spangea ferspraat yn in feangreidegebiet en njonken natuergebieten. Der spilet in soad yn
de Feanpolder. De doarpen wolle harren ynsette foar it takomstbestindich organisearjen fan
aktiviteiten en it yn stán hálden fan foarsjennings om it gebiet sa leefber te hálden. Dat
wolle sy dwaan troch de ferbining en de gearwurking mei inoar op te sykjen.

Yn Waadhoeke wolle se oan 'e slach mei seis DOM's, dérCinderyn de doarpen
Tsjom, Wjelsryp en in DOM Barradielen: Seisbierrum, Easterbierrum, Pitersbierrum,
Tsjummearum, Furdgum. Yn de DOM Barradielen wolle de doarpen yn gearwurking de
regio op it méd fan rekreaasje en toerisme mear en dAliker op 'e kaart sette. Tsjom wol
leare fan deselde soarte Cintwikkelingenyn oare doarpen en wurkje oan in
takomstbestindige doarpsorganisaasje foar it eigen doarp. De DOM Tsjom wol yn e mande
mei de gemeente en fertsjintwurdigers fan brClkersen ferienings Citit doarp in oplossing
sykje foar de takomst fan it doarpshCis.

Yn Stlidwest-Fryslán set de earste DOM oankommende hjerst yn Wáldsein
Der spylje ferskate fraachstikken. Doarp en gemeente hawwe besletten de fraachstikken fia
de DOM-metoade fierder te ferkennen en oan te pakken. Sy wolle in yntegrale oanpak fan
fraachstikken, kánsen en mooglikheden yn it doarp op ferskate lokaasjes en mei ferskate
belanghawwenden.

Yn de regio Noardeast Fryslán, by de ANNO-gemeente rint de ynset fan de DOM-
metoade al langer. Dit is de regio dér't de DOM Cintstienis. Neist de rinnende DOM set der
in nije DOM yn de gemeente Dantumadiel yn Rinsumageast dér't Cmderskatesaken
spylje, lykas it ferieningslibben, rekreaasje en toerisme en de wenningbou-opjefte.
Yn de besteande DOM's sjogge wy de earder sketste Cintwikkelingfan de oanpak fan
fertutearze wenten yn Holwert, Peazens Moddergat, Mitselwier en le nei in gearwurking
tusken Westergeast, Aldwáld en de Triemen yn de DOM-WAT-regio foar it
takomstbestindich meitsjen fan de foarsjennings yn dy doarpen, de ynset op erfgoed mei de
DOM's Kleigoed, lykas it suvelfabryk yn Moarre-Ljussens, en de ynset op de wenopjefte yn
Gerkeskleaster Strobos, lngwierrum en Blije: de DOM's GKK (groei, kwaliteit, krimp).
Wilens binne de DOM's yn ANNO III as basisopjefte opnommen.
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Subsydzjeregeling
Fia de DOM-metoade binne der subsydzjemooglikheden foar de DOM-doarpen. De
provinsje en de oanbelangjende gemeente stelle mei-inoar op syn minst € 25.000,- de
DOM beskikber foar it stypjen fan it proses. Doarpen kinne dat prosesjild bygelyks ynsette
om eksperts yn te hieren dy't in bydrage oan it planfoarmingsproses leverje. De
prosesjilden binne net bedoeld foar de Utfieringfan de plannen of projekten fan de DOM's.
Neist it prosesjild wurdt der ek € 15.000,- de DOM beskikber steld foar de ynset fan de
DOM-tinker.
Om dy subsydzjemooglikheden Citfierberte meitsjen is der in subsydzjeregeling opsteld. De
gemeenten kinne foar de DOM's prosesjild oanfreegje fia de subsydzjeregeling DOM dy't
op 30 novimber 2021 yn DS féststeld is. De regeling is iepensteld fan 1 jannewaris 2022 tif,
mei weromwurkjende kréft foar DOM's dy't yn 2021 (iteinset binne. Foar de earste tránsj is
€ 630.000,- yn de subsydzjeregeling DOM opnommen, dat biedtsubsydzjemooglikheden
foar 28 nije DOM's.

Ta beslUt
Wy hoopje dat wy jimme sa foldwaande ynformearre hawwe oer de DOM's en de te
meitsjen netwurkstipe (tasizzings 2720, 2773 en 2683).

Dérneist wolle wy noch it oanbod dwaan om jimme fia in ynformaasjegearkomste fierder te
ynformearjen.

heechachtinge,

teerde t,a•ertFryslán,

drs. V. . rok, voorzitterk

foar dizzeV, e loko-foarsitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM,
seiretts

foar dizze, de loko-provinsjesekretar

C-
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