
 
 

 Datum: 12 juni 2019 

 

Agenda 
 

Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 20 juni van 14.00 – 16.00 uur  

Plaats Gemeentehuis gemeente Duiven 

 Koning Willem Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven 

Navigatie/parkeren Plein voor het gemeentehuis  

 

 

1. Opening en mededelingen 

* Geactualiseerde flyers zwemmen in water in 6 talen beschikbaar (downloaden via 

https://vnrgemeenten.nl/infographics-gevaren-zwemmen-in-rivieren/).  

* Het bestuur heeft Maks van Middelkoop gevraagd de Lek te vertegenwoordigen in het 

bestuur en te benoemen als bestuurslid en mede vice voorzitter van de taakgroep Rijn/Waal. 

* Vertegenwoordiging waterschappen na verkiezingen. 

 

2. Verslag vorige vergadering, 31 januari 2019 Bijlage 1 en 2 

Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking. 

Sfeerverslag Jaarvergadering 2019 (bijlage 2) ter informatie. 

 

3. Integraal Riviermanagement  

Er wordt hard gewerkt aan het programma Integraal Rivier Management. U krijgt een 

toelichting op de voortgang. Met elkaar bespreken we de rol en positie van gemeenten in dit 

programma en waar de ‘aanhaakmomenten’ voor gemeenten zijn. 

 

4. Schone IJsseloevers Bijlage 3 

Het tegen gaan van rommel in de rivier is een van de actiepunten die benoemd is in het 

werkplan. Wilma Middel van Rijkswaterstaat schetst het kader van een landelijke 

zwerfafvalaanpak in water en licht toe wat Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van 

I&W hieraan doet.  

Het samenwerkingsverband ‘schone IJsseloevers’ is nieuw leven in geblazen. De partners 

binnen het samenwerkingsverband gaan aan de slag met hotspots en pilots (zie bijlage 3). 

Marjolein Bekkers vertelt hier over, waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en 

betrokkenheid van gemeenten om hier aan bij te dragen.  

Peggy Blaauw is oprichter van Go Clean de Liemers, een stichting die op eigen initiatief 

begonnen is met het opruimen en (digitaal) registreren van zwerfafval, maar ook met 

educatie en bewustwording. Inmiddels voeren zij bij gemeenten langs de IJssel projecten uit 

en komt er een handleiding. Zij deelt haar kennis en ervaring. 

 

5. Lokale en regionale ontwikkelingen  

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

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 



 
 

6. Werkplan VNR, taakgroep IJssel en portefeuilleverdeling bestuur Bijlage 3 en 4 

Na bespreking in de vorige vergadering is het werkplan 2019 – 2022 van de VNR definitief 

gemaakt, zie bijlage 5. Binnen het bestuur van de VNR is een van de bestuursleden eerste 

aanspreekpunt op de (hoofd) onderwerpen. In bijlage 6 leest u de portefeuilleverdeling.  

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Graag checken link van de gemeente naar een waterproject in de eigen gemeente op de 

website van de VNR (https://vnrgemeenten.nl/onze-leden/). 

De volgende vergadering van de taakgroep IJssel is op 10 oktober 2019. 

 

 


