
 
 

 Datum: 11 juni 2018 

 

Agenda 
 

Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 21 juni van 14.00 – 16.00 uur 

Plaats Oude Stadhuis Zutphen, Warnsveldzaal  

 ’s Gravenhof 1, Zutphen  

Parkeren Bij ’s Gravenhof 

Let op: IJsselkade in Zutphen is afgesloten, hou rekening met andere route 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Kennis maken met elkaar  

Welkom aan de nieuwe leden in de taakgroep. Kennis maken met elkaar. 

 

3. Kennis maken met de VNR 

Wat is en doet de VNR? Korte presentatie. Wat zijn de verwachtingen van de leden aan en 

van de VNR. 

 

4. Verkiezing (vice) Voorzitterschap taakgroep Bijlage 1 

Statutair gezien kiezen de taakgroepen na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe 

voorzitter en vice voorzitter van de taakgroep. Dat is nu aan de orde voor de taakgroep IJssel. 

In de bijlage treft u het functieprofiel aan. 

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 20 juni melden bij het secretariaat van de VNR met een CV 

en korte motivatie (info@vnrgemeenten.nl). 

 

5. Kennis maken met de inhoud; het Deltaprogramma 

Om het krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming vast te leggen, wordt 

gewerkt aan de Lange Termijn Ambitie Rivieren. Er komt een beeldend verhaal met opties 

voor de te hanteren ambitie, op basis van doelen en opgaven van Rijk en Regio.  

We krijgen inzicht in de stand van zaken en bespreken het proces om te komen tot de Lange 

Termijn Ambitie Rivieren. Wat is de rol van gemeenten hier in? 

 

6. Stuurgroep IJssel, gemeentelijke afvaardiging 

Een aantal gemeenten laat in de Stuurgroep IJssel het gemeentelijk geluid horen. In de 

taakgroep IJssel wordt die gemeentelijke afvaardiging besproken. 

Mocht u interesse hebben in een gemeentelijke zetel in de Stuurgroep IJssel, kunt u dit 

uiterlijk 20 juni kenbaar maken bij het secretariaat van de VNR. 

 

7. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen  

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 

 

8. Verslag vorige vergadering, 12 december 2017 Bijlage 2 

 

9. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 4 oktober. 

 


