
 
 
 Datum: 29 september 2022 
 
Agenda 
 
Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
 
 
Datum en tijd Donderdag 6 oktober 2022 
 14.00 – 16.30 uur  
Plaats Schottenkeet bij Landgoed Reuversweerd 
 Piepenbeltweg 5, 6971 JH Brummen 
Route Bij het landgoed de borden Hoffman Bouw volgen,  
 tot achter de bouwhekken. 
 Daar is parkeer gelegenheid 
 
 
1. Opening  

Welkom aan iedereen.  
 
2. Kennis maken met elkaar 

Bijna alle leden van de taakgroep zijn nieuw in dit overleg. Wat we gemeen hebben met 
elkaar is de rivier de IJssel. Door te delen wat uw verhaal is met / van / over de IJssel maken 
we kennis met elkaar. 
 

3. Kennis maken met de VNR    
De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten heeft als doel “het bieden van een relevant 
netwerk en relevante kennis aan de leden die zich bezig houden met duurzaam veilige, 
schone en beleefbare rivieren in het stroomgebied van de Rijn en de Maas, alsmede al 
hetgeen in de ruimste zin verband houdt met rivieren, als wel het in gezamenlijkheid onder 
de aandacht brengen van belangen bij relevante actoren”. 
Edmee van der Hoeven vertelt wat de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten in de praktijk 
is en hoe het netwerk van de VNR in elkaar zit. 
 

4. Waar zijn en gaan we mee aan de slag Bijlage 1 en 2  
Het concept werkplan VNR 2022 – 2026 “Samen kansen creëren” (zie bijlage 1) bouwt voort 
op het werk van de afgelopen jaren (zie bijlage 2, Jaarverslag 2021) en de onderwerpen en 
ontwikkelingen die uw voorgangers in beeld brachten en u mee geven. 
Een aantal onderwerpen uit het werkplan wordt nader toegelicht. 
Waar komt u als bestuurder voor? Waar wilt u de komende vier jaar mee aan de slag? 
We bespreken een nadere invulling van het werkplan voor de taakgroep IJssel. 
 

5. Verkiezing (vice) voorzitter Bijlage 3  
Dit is de eerste bijeenkomst van de taakgroep in nieuwe samenstelling na de 
gemeenteraadsverkiezingen. Uit het midden van de leden van de taakgroep IJssel benoemen 
we een voorzitter en een vice voorzitter. Zij zijn tevens bestuurslid van de VNR. Kandidaten 
konden zich tot en met 21 september verkiesbaar stellen.  
Verkiesbaar hebben zich gesteld: 

Erik Faber, gemeente Kampen 
Sjoerd Wannet, gemeente Zutphen 

Zie bijlage 3 voor de motivatie van de kandidaten. Zij lichten hun motivatie en ervaring in de 
vergadering nader toe. 
Benoemen (vice) voorzitter. 

 



 
6. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

Een standaard punt op de agenda is het bespreken en delen van lokale en regionale 
ontwikkelingen. Iedere bestuurder kan ontwikkelingen melden, een vraag stellen of een 
succes delen. 

 
7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Het vergaderschema voor 2023 moet nog vast gesteld worden. 
Gebruikelijk is om in een van de gemeentehuizen bijeen te komen. 
 

8. Afsluiting met borrel 
Afsluitend borrel om nader kennis met elkaar te maken. 


