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Ongerustheid en zorg bij de besturen van de gemeenten met een vestiging 
van Van Gelder Papier over de recente publikaties over de ontwikkeling 
bij het Van Gelder concern waren aanleiding voor een bijeenkomst van be- 
stuurders van de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Franeker, Heerde, 

Leeuwarden, Renkum, Rotterdam, Velsen en Wormer en vertegenwoordigers 

van de vakorganisathes-C.N.V.…, F.N.V., Unie B.L.H.P. en V.H.P. op 
3 maart jl. te Apeldoorn, 
situatie bij dit concern. 

teneinde een compleet beeld te krijgen van de 

Het verslag van deze bijeenkomst doen wij u hierbij in tweevoud ter 
kennisneming toekomen. 

Het beeld, dat na de gedachtenwisseling is verkregen, is — mede met het 

oog op de voorgenomen sluiting van de vestiging in Wormer, de reorgani- 
saties op korte termijn in andere vestigingen en het ontbreken van een 
beleidsvisie op de lange termijn — dermate zorgwekkend dat gevreesd 
moet worden voor een voortgaand verlies aan arbeidsplaatsen. 

De zorgelijke sitautie bij Van Gelder is, mede gelet op de eigen ver- 
antwoordelijkheid van de gemeentebesturen t.a.v. de werkgelegenheids- 
ontwikkeling in hun gemeenten, aanleiding geweest overleg te voeren met 
een ambtelijke delegatie van de ministeries van Economische en Sociale 
Zaken op 10 april jl. 
Tijdens dit gesprek is duidelijk naar voren gekomen dat van de zijde 
van de rijksoverheid de bezorgdheid over de ontwikkelingen bij 

„Van Gelder wordt gedeeld. In de huidige situatie onderkent het Rijk 
evenwel dat voor het voortbestaan van dit concern saneringen onvermijde- 
lijk zijn. Mogelijkheden zijn besproken om tot een sturing van dit 
proces te komen. 

De besturen van de gemeenten met een vestiging van Van Gelder zijn van 
mening dat de volgende stap een gesprek met de Vaste Kamercommissie 

typ. K/ff£ voor Economische Zaken dient te zijn. 
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Wij verzoeken u dringend op de meest korte termijn een onderhoud 
met uw commissie toe te staan aan een delegatie van de genoemde 
negen gemeentebesturen. 

De heer J.G. Koers van de afdeling Volkshuisvesting en Werkgelegen- 

heid c.a. van de gemeente Apeldoorn zal binnenkort met de griffier 
van uw commissie contact opnemen over een datum waarop het gesprek 
eventueel kan plaatsvinden. 

„De gemeentebesturen van Amsterdam, Apeldoorn, 
Franeker, Heerde, Leeuwarden, Renkum, 
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