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verzoeke in uw antwoord ons kenmerk en datum van deze brief te vermelden 

In aansluiting op mijn brief van 13 maart jl. deel ik u mede, dat 

het niet mogelijk is gebleken om op korte termijn een datum vast 

te stellen voor een onderhoud met de minister van Economische Za- 

ken over de Van Gelder-problematiek. f 

Gelet evenwel op het dringende karakter van deze aangelegenheid 

(veel arbeidsplaatsen bij Van Gelder staan op de tocht) is in de 

plaats van een gesprek met de bewindsman overeengekomen om de Van 

Gelder-problematiek te bespreken met het hoofd van de direktie voor de 

chemische en lichte industríe van het ministerie van Economische 

Zaken, de heer mr. S.C. Homan. 

Het onderhoud vindt op donderdag 10 april a.s., aanvang 15.00 uur 

plaats in het hoofdgebouw van genoemd ministerie aan de Bezuiden= 

houtseweg 30 te 's-Gravenhage. 

De afvaardiging van de negen gemeenten met een Van Gelder-vestiging 

zal bestaan uit de volgende personen: 

— voor de gemeente Apeldoorn: de heren R. Krol (wethouder voor finan- 

ciën en economische zaken c.a.) en Tj.J. Grozema (secretaris van de. 

werkgroep Van Gelder-gemeenten). ; 

— voor de gemeente Heerde: de heer J.G. Jansen (direkteur sociale zaken). 

— voor de gemeente Renkum: de heer G. Ziengs (wethouder voor economische 

zaken). 

— voor de gemeente Rotterdam: de heer H. Polhuis (afd. economische zaken) 

— voor de gemeente Velsen: de heren Th. Witte (wethouder economische 

zaken) en A.F. Kouthoofd (afd. economische zaken). zn 

— voor de gemeente Wormer: de heer P.M.G.P. Janssens (burgemeester; 

voorzitter van de werkgroep Van Gelder-gemeenten). 

1 naar gelang daaraan behoefte bestaat zal deze groep eventueel nog wor: 

den uitgebreid met vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Fra- 

neker en Leeuwarden. 5 

Ter voorbereiding op het gesprek met 2» heer mr. S.C. Homan worden de 
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leden van bovengenoemde delegatie bij deze verzocht om deel te nemen 
aan het voorgesprek dat op dezelfde dag, aanvang 13.30 uur, zal wor- 

GER gehouden in een vergaderruimte van hotel- restaurant Babylon in 

‘s-Gravenhage (nabij het Centraal Station). 

Tegen het voorstel om het verslag van de bijeenkomst op 3 maart jl. 
ter vertrouwelijke kennisgeving toe te zenden aan de P.v.d.A.-fractie 
uit de Tweede Kamer is door de deelnemers geen bezwaar gemaakt. Het 
verslag zal daarom zo spoedig mogelijk aan deze fractie worden toege- 
zonden. 

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
is de suggestie gedaan om het verslag ook ter vertrouwelijke kennis- 
neming toe te sturen aan de vaste kamercommissie voor economische zaken 

van de Tweede Kamer, omdat deze commissie zich binnenkort ook met de 
Van Gelder-problematiek zal gaan bezighouden. Naar mijn mening bestaan 
ook daartegen geen bezwaren. Mocht er van uw zijde tegen deze suse 
tie wel bezwaar bestaan dan verzoek ik u mij dat per omgaande mede té 

delen. 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest verblijf ik, 

Hoogachtend, 

De secretaris van de werkgroep van 

de gemeenten met een vestiging van 

Van Gelder Papier 

‘a ne WoesS 

Tj.3 Grozema


