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DOOR DE GEMEENTE APELDOORN ONDERNOMEN ACTIVITEITEN N.A.V. DE 
MOEILIJKHEDEN BIJ VAN GELDER PAPIER, 

Plaatselijke directie Van Gelder Papier. 

Naar aanleiding van de publicatie in Elsevier, gedateerd 2 oktober 1976, 
vond op 30 september 1976 op uitnodiging van het gemeentebestuur 
overleg plaats met de plaatselijke directie van Van Gelder. 
In dit gesprek werd medegedeeld, dat de ontstane situatie geen opvallende 
consequenties zou hebben voor het direct bij de productie betrokken 
personeel, maar eerder voor degenen die niet tot die sector behoren. 
Overeengekomen werd regelmatig overleg te voeren. 

Uit dit periodieke overleg werd langzamerhand duidelijk, dat de gevolgen 
ernstiger waren, dan uit het eerste overleg kon worden opgemaakt. 
Eerst werd nog gesproken over een halvering van het personeelsbestand; 
maar eind november 1976 werd duidelijk, dat de raad van het 

voornemen had de Apeldoornse papierfabriek te sluiten. 
Overleg werd gevoerd op 30 -9-1976, 11-10-1976, 10-11-1976, 24-11-1976, 
ZARIS 12e 

Raad van Bestuur. 

Overleg met de raad van bestuur vond plaats op 29-11-1976 en 28-1-1977, 
Feitelijk betekende dit overleg het geven van een nadere toelichting 
t.a.v. de situatie en op de voorgenomen besluiten. 

Plaatselijke Ondernemingsraad. 

Gedachtenuitwisseling tussen gemeente en de plaatselijke ondernemingsraad 

op 27-1-1977, 
Presentatie van alternatieve plannen door de plaatselijke ondernemings 
raad aan de gemeente tijdens een bijeenkomst in het bedrijf De 
I= 3-1977, 

Vakorganisaties. 

Informatieuitwisseling tussen gemeente en gezamenlijke vakorganisaties 
op 10-2-1977, 
Incidenteel uitwisseling van gegevens. 

Economische Zaken. 

Op ambtelijk niveau werden contacten gelegd met het ministerie. 
Enerzijds is dit contact bedoeld voor informatieuitwisseling, anderzijds 
om te bezien wat de rijksoverheid kan en wil doen. 
Gesprekken op 6-12-1976 en 1-3-1977. 

Sociale Zaken. 

Idem. 

‘Gesprekken op 6-1-1977 en 1-3-1977. 

Gedeputeerde Staten. 

.De contacten met G.S. hebben tot dusver bestaan uit informatiëversttekking 

van de zijde van Apeldoorn. 

— Inmiddels —
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Inmiddels is een bespreking belegd met Gedeputeerde Wijnperle op 
13 april a.s. 

H.I.D. Arbeidsvoorziening/G.A.B. 

Een aantal door de gemeente gevoerde gesprekken zijn bijgewoond doot 
de H.I.D. en de wnd. directeur G.A.B. 

"Gemeenteraad. 

De raad is verschillende keren geïnformeerd over de ontwikkelingen in 
het Van Gelder concern. Ë 
Naar aanleiding van het bekend worden van het voorgenomen besluit van 
de Raad van bestuur werden in een speciale gemeenschappelijke vergadering 
van de raadscommissies voor Openbare Werken en Volkshuisvesting en voor 
Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid de commissieleden 
geïnformeerd. 

Bij deze gecombineerde vergadering was de directer van de Apeldoornse 
Van Gelder-vestiging aanwezig voor het geven van een toelichting, 

Actieplan. 

Teneinde snel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het Van Gelder 
concern werd op 29-11-1976 een actieplan opgesteld, waarin werden neer- 
gelegd een beschrijving van de Apeldoornse vestiging, de stand van zaken, 
het lopend onderzoek en overleg, suggesties voor mogelijke initiatieven 
en de verder te ondernemen acties. 

In verband met de te verwachten publicaties rond 20 januari 1977 werd 
op 14 januari jl. een tweede plan de campagne opgesteld. 

Contacten met afhankelijke bedrijven. 

Toen bleek, dat Van Gelder Papier niet het voornemen had afhankelijke 
bedrijven over de ontwikkelingen in te lichten werden op 20 januari 
2 sterk afhankelijke bedrijven door de gemeente in een gesprek in kennis 
gesteld van de voorgenomen sluiting van de Apeldoornse papierfabriek, 
Verder houdt de gemeente momenteel een enquête onder de toeleverende 
bedrijven (+ 45) over de consequenties voor die bedrijven indien tot 
sluiting wordt overgegaan. 

E.T.I. Gelderland. 

Uit een contact met een statenlid bleek, dat de provincie Gelderland 
het voornemen heeft het E.T.I. opdracht te verlenen tot een structuur= 
onderzoek in de papierindustrie in Gelderland. 
Van gemeentezijde is contact gelegd met het E.T.I. over dit onderzoek, 
Toegezegd is, dat Apeldoorn inspraak zal hebben bij de manier van 
uitvoering. 

Vereniging van Papierfabrikanten. 

Met de secretaris van deze vereniging is contact gelegd voor een informati 
uitwisseling over de structurele problemen in de papierindustrie, 
Deze informtieuitwisseling moet nog plaats vinden. 

— Contacten =
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Contacten met de Ministers F.Z. en So. Za. 

Met de ministers van E.Z. en So. Za heeft een briefwisseling plaats- 
gevonden, waarbij door de minister van E.Z. een onderhoud werd toegezegd. 

Inmiddels is een afspraak gemaakt voor een gesprek met de directeur 
generaal voor industrie van dít ministerie, de heer J.A.M, Molkenboer, 
op 15 april a.s. Hierbij zullen tevens aanwezig zijn vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van de directie 
regionaal economische politiek van het Ministerie van Economische Zaken. 
De gemeente acht het niet opportuun in dit stadium alsnog aan te dringen 
op een gesprek met de twee ministers. 

Apeldoorn, 7 april 1977. / afd. IX


