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Onderwerp  

Fonds Variks Belang 2021 

 

Kennisnemen van 

De samenstelling van de Adviesraad Variks Belang per 1 juni 2021 en het overzicht van de toegekende 

bedragen voor het jaar 2021. 

 

Inleiding 
Jaarlijks ontvangt de gemeente West Betuwe van de Stichting Variks Belang 65% van de opbrengst uit 
de nalatenschap van dr. Van Londen. Dr. van Londen woonde in Varik en overleed op 11 januari 
1965. Testamentair is vastgelegd dat de jaarlijkse inkomsten worden verdeeld over maatschappelijke 
instellingen in de kernen Varik en Heesselt. De gemeente Varik heeft destijds een faciliterende rol 
aanvaard in het proces van toekenning en uitbetaling van de gelden.  
  
Vanaf 1978 worden verzoeken om een bijdrage van maatschappelijke instellingen uit genoemde 
kernen jaarlijks voorgelegd aan een destijds ingestelde Adviescommissie Variks Belang. De 
Adviescommissie brengt sindsdien een bindend advies uit, dat door de opvolgende gemeenteraden is 
overgenomen.    
 

Gelet op de uitvoerende rol van de gemeente in het kader van deze nalatenschap heeft u op 30 maart 
2021 de Verordening Adviesraad Variks Belang vastgesteld. Hiermee heeft u de bevoegdheid aan het 
college gedelegeerd tot het aanstellen van de leden van de Adviesraad en tot het jaarlijks toekennen 
van de bedragen uit het particuliere fonds.  

 

Kernboodschap 

Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de samenstelling van de Adviesraad Variks Belang 

en over de toekenningen uit dit fonds.  

 

Consequenties 

Voor instellingen en organisaties uit de kernen Heesselt en Varik betekent dit een mooie aanvulling op 

de exploitaties. De gemeente heeft in deze een ondersteunende rol. 

 

Financiën 

De opbrengst van de Stichting Variks Belang wordt jaarlijks voor een deel aan de gemeente 

overgemaakt. Via een tussenrekening vindt uitbetaling aan de instellingen plaats. De stand van de 
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rekening kent na de toekenningen over 2021 een positief saldo van € 68.396,-. Het toekennen van 

bedragen uit het fonds heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.  

 

Communicatie 

De instellingen die een bijdrage uit het fonds hebben aangevraagd, zijn begin juli 2021 geïnformeerd  

over het wel of niet toekennen van een bijdrage. 

 

Vervolg 

Zie onder communicatie. 

 

Bijlage(n) 

1. Overzicht van de leden van de Adviesraad Variks Belang 

2. Overzicht van de toegekende bedragen in het jaar 2021 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  


