
VNG Gelderland
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

T 026 - 669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
www.vnggelderland.nl

VNG Gelderland
Vereniging van Gelderse Gemeenten

Aan de colleges van B&W van de Gelderse gemeenten

Beneden Leeuwen, 20 april 2022

Betreft: bijeenkomst toekomst Gelderse Veren op 18 mei 2022

Geacht college,

In deze tijd zijn of worden de nieuwe colleges van B&W gevormd. Hier ligt voor gemeenten de 
eerste prioriteit. Toch vragen we vanuit VNG Gelderland uw aandacht voor twee zaken die in 
deze bestuursperiode spelen.

Toekomst Gelderse Veren
VNG Gelderland en provincie Gelderland zijn sinds 1995 verantwoordelijk voor het Gelderse 
Verenfonds. Jaarlijks worden daaruit de exploitatietekorten betaald. Naast de bijdrage van de 
betreffende oevergemeente(n).

Twee ontwikkelingen geven noodzaak tot handelen:
1. Het fonds zal medio 2024 uitgeput raken.
2. Provincie Gelderland ziet geen rol voor zichzelf bij de generieke instandhouding, behalve 

maatwerk. Die verantwoordelijkheid ligt naar haar oordeel bij (oever)gemeenten.

Begin vorig jaar heeft VNG Gelderland u als leden gevraagd om instemming, om geld te steken in 
een onderzoek naar de vraag: hoe nu verder? Regio Rivierenland heeft aan de kosten 
bijgedragen en ook inzet geleverd. In januari 2022 zijn over de eerste bevindingen overleggen 
geweest met bestuurders en ambtenaren van de oevergemeenten. Medio mei zal het eindrapport 
klaar zijn.

Wij nodigen u uit voor de presentatie en een blik op het vervolg
Dit doen we in een bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren op woensdag 18 mei 2022 van 
15.00 -17.00 uur in het gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11 in Beneden- 
Leeuwen.
Wij rekenen in ieder geval op de aanwezigheid van de oevergemeenten. Na de presentatie 
ontvangen alle gemeenten een digitaal exemplaar van het rapport.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht. Stuur hiervoor een mail naar 
secretariaat@vnggelderland.nl met daarin uw naam, de naam van uw gemeente en uw e- 
mailadres.

Werkplan VNG Gelderland 2022 - 2026
Als bijlage ontvangt u een werkplan 2022 - 2026 waarin VNG Gelderland de inzet voor de 
komende jaren heeft beschreven. Heeft u aanvullingen of suggesties? Mail deze vóór 10 juni 
2ö%2 naar secretaris@vnggelderland.nl

riendelijke groet namens het bestuur van VNG Gelderland,

ïn 1
jenningmeester VNG Gelderland
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