Provinciale Staten
Vragen van het statenlid R. van Tilborg (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 437.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Ontslagen bij
Philip Morris

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 04-04-2014)
1.

Is het college op de hoogte van de
situatie bij Philip Morris? Zo nee,
waarom niet?

1.

2.

Kan het college aangeven in hoeverre de 2.
provincie Zeeland actie gaat
ondernemen naar de Zeeuwse
werknemers van Philip Morris als zij op
straat komen te staan? Zo nee, waarom
niet?

Op uitnodiging van de Provincie Brabant is
tijdens een bestuurlijk overleg met de
Provincie Brabant en de gemeenten Tholen
en Bergen op Zoom (en in aanwezigheid van
ambtelijke vertegenwoordiging namens het
Ministerie van Economische Zaken)
afgesproken dat de beide provincies, de
gemeenten en de betrokken organisaties
gezamenlijk actie zullen ondernemen naar
aanleiding van de voorgenomen sluiting van
Philip Morris. Onder regie van de gemeente
Bergen op Zoom wordt een werkgroep
ingesteld om te komen tot een gezamenlijk
plan van aanpak ten aanzien van de
ondersteuning van de werknemers van Philip
Morris.

3.

Is het college bereid om, net als bij Zalco 3.
en Thermphos, eventueel een
mobiliteitscentrum in te zetten voor deze
Zeeuwen? Zo nee, waarom niet?

In tegenstelling tot Zalco en Thermphos is
Philip Morris niet failliet. Aangenomen wordt
dat er voldoende middelen bij het bedrijf zijn
om tot een (goed) Sociaal Plan voor de
werknemers te komen. Verwachting is dat
'scholing, training en begeleiding naar nieuw
werk' belangrijk onderdeel wordt van dit
Sociaal Plan. Een Mobiliteitscentrum Philip
Morris kan deel uitmaken van het
gezamenlijke plan dat onder leiding van de
gemeente Bergen op Zoom wordt opgesteld.
Welke activiteiten door dit Mobiliteitscentrum
opgepakt worden is echter mede afhankelijk
van de inhoud van het Sociaal Plan.

4.

Indien het antwoord op vraag 3 nee is,
wat is het college dan van plan als actie
naar de Zeeuwse werknemers?

Zowel het Sociaal Plan als de activiteiten die
door de gezamenlijke partijen onder regie
van de gemeente Bergen op Zoom worden
opgezet gelden voor de Brabantse en de
Zeeuwse werknemers van Philip Morris.

4.

Ja

2
5.

Kan het college aangeven in hoeverre de 5.
reorganisatie bij Philip Morris effect heeft
op Zeeuwse toeleveranciers, aannemers
en groenvoorzieners, e.d.?
Zo nee, waarom niet?

Op dit moment is dat nog niet duidelijk.
De gemeente Bergen op Zoom heeft Philip
Morris verzocht een overzicht te geven van
de toeleveranciers. Het is niet vanzelfsprekend dat Philip Morris deze informatie gezien de privacy gevoeligheid - zal
verstrekken. Indien het overzicht beschikbaar wordt gesteld mét de toestemming deze
te verspreiden, zal ook de Provincie Zeeland
deze gegevens ontvangen.

MIDDELBURG, 22 april 2014
Namens de fractie van SP,

Gedeputeerde staten,

R. van Tilborg

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

14006192

