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Onderwerp
Toekenning middelen uit particulier fonds Variks Belang inzake legaat dokter Van Londen aan
maatschappelijke instellingen in Heesselt en Varik.
Beslispunten
1. Uit de nalatenschap van Dr D.M. van Londen in 2020 € 81.896,- toe kennen aan
maatschappelijke instellingen in Heesselt en Varik volgens het overzicht in bijlage I.
Inleiding
Verdeling middelen 2020.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog woonde neuroloog Dr. Daan Marinus van Londen in de gemeente
Varik. Hij overleed in 1965 en vermaakte een groot deel van zijn vermogen aan een beheersstichting,
de Stichting Variks Belang. Het doel van deze stichting is om de jaarlijkse opbrengst uit het vermogen
deels ten goede te laten komen aan het maatschappelijk nut, specifiek het maatschappelijk leven van
Heesselt en Varik.
Tot de herindeling van 1978 was het de gemeente Varik die de baten uit het legaat van Dr. Van Londen
verdeelde onder de verenigingen in de beide dorpen. Met de herindeling ging die taak over op de raad
van voormalig gemeente Neerijnen. De toenmalige raad besloot, in overleg met de bevolking van beide
kernen, een adviescommissie in te stellen. Deze bestaat uit vijf inwoners uit Varik en Heesselt. Zij
brengt jaarlijks een bindend advies uit aan de gemeenteraad over de verdeling van de middelen.
De nalatenschap van Dr. Van Londen is onder gebracht in genoemde stichting, die het vermogen
beheert. Hiervan doet zij jaarlijks verslag aan de burgemeester waarbij de renteopbrengst voor 65%
wordt overgemaakt aan de gemeente. Dit percentage ligt vast in de statuten van de stichting. In de
bijlage treft u het saldo overzicht aan.
Jaarlijks ontvangt de gemeente van verenigingen en organisaties uit Heesselt en Varik verzoeken voor
een bijdrage. De adviescommissie is op 18 juni 2020 weer bijeen geweest en adviseert u de bedragen
toe te kennen zoals deze in bijlage 1 staan vermeld. In totaal betreft het een bedrag van € 81.896,-.
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Samenvatting
Met dit voorstel neemt u het finale besluit tot toekenning van gelden aan maatschappelijke
instellingen in Heesselt en Varik die voor 2020 beschikbaar zijn gekomen.
Besluitgeschiedenis
Raadsbesluit gemeente Neerijnen van 27 februari 1978 tot instelling van de adviescommissie Variks
Belang.
Raadsbesluit gemeente West Betuwe van 24 september 2019 verdeling van de bijdragen 2019.
Beoogd effect
Uitvoering geven aan de in 1978 door de gemeente geaccepteerde rol tot verdeling van particuliere
gelden uit een legaat ten behoeve van maatschappelijke instellingen in Heesselt en Varik.
Argumenten
1.1 Door acceptatie van het testament van Dr. Van Londen heeft de gemeente zich verbonden aan het
jaarlijks besluiten over (particuliere) bijdragen aan verenigingen en maatschappelijke organisaties in
Heesselt en Varik.
1.2 De bijdragen zijn voor de verenigingen/organisaties in Heesselt/Varik een welkome extra bijdrage
voor een florerend verenigingsleven.
1.3 Bijdragen worden beargumenteerd aangevraagd onder overlegging van financiële stukken van de
verenigingen/organisaties.
1.4 De adviescommissie heeft een bindend advies uitgebracht om de middelen aan deze
maatschappelijke instellingen beschikbaar te stellen.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Het betreft hier de verdeling van particuliere gelden die geen deel uitmaken van de gemeentebegroting
of exploitatie. Feitelijk voert de gemeente een bankfunctie uit, in de zin van ontvangen en uitbetalen van
gelden.
Communicatie
De betreffende instellen zijn in juli jongstleden geïnformeerd en hebben de geadviseerde bedragen per
voorschot ontvangen. Na besluitvorming door uw raad zal de definitieve toekenningbrief verstuurd
worden.
Uitvoering/Planning
Zie hiervoor onder communicatie.
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Risicoparagraaf
Risico omschrijving
De inzet van
gemeentelijke
capaciteit ter
ondersteuning van
een privaat initiatief
kan verwachten
wekken bij andere
private initiatieven.

Soort risico
Beeldvorming

Kans
Beperkt

Effect
Meer formatie
nodig.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,

Beheersingsmaatregel
Uitvoeringslast beperken
en bij nieuwe
vergelijkbare initiatieven
sturen op particuliere
uitvoering.

24 juni 2020
Kenmerk
Pagina 4 van 5

Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020,
besluit:
uit de nalatenschap van Dr D.M. van Londen in 2020 € 81.896,- toe kennen aan maatschappelijke
instellingen in Heesselt en Varik volgens het overzicht in bijlage I.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/113,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop
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Bijlage I
Verdeling van de middelen Variks Belang 2020.

1
2
3
4
5
6
7

Naam
Bejaardensociëteit Varik-Heesselt
Buurtvereniging 't Geerke
Carnavalsvereniging Varkens- en Kraaienland
Christelijke Wandelsportvereniging Varik-Heesselt
Dorpshuis Varik-Heesselt
Gemengde Zangvereniging Zanglust
Gymnastiekvereniging Silvia

8 Ouderraad Westerbeek van Eertenschool
Protestantse Gemeente Varik-Heesselt 9 Kerkrentmeester Heesselt
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Protestantse Gemeente Varik-Heesselt Kerkrentmeester Varik
Peuterspeelzaal 't Olifantje
65+ Reiscomité
R.K. H.H. Petrus en Paulus
Stichting Corsowagen Gemeente Neerijnen
Stichting Dorpstafel Varik-Heesselt*
Stichting Koreaanse Krijgskunsten Si-Jak
Stichting Oranjevereniging Varik-Heesselt
Tennisclub Varik-Heesselt
Toneelvereniging De Gulle Lach
Voetbalvereniging DSS '14
Volleybalvereniging De Waalkanters
Vrouwen van Nu - Varik-Heesselt
presentiegeld commissieleden
totaal

advies
€ 1.800,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€
700,00
€ 7.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 8.500,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00
€ 7.000,00
€ 2.000,00
€
0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
€ 11.000,00
€ 1.400,00
€ 2.700,00
€ 81.100,00
€
796,00
€ 81.896,00

*deze aanvraag wordt pas gehonoreerd nadat een rekening van het uitgevoerde is overlegd.

