Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 442
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Sluiting
SasGlas in Sas van Gent

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 10-04-2014)
1.

Mag onze fractie aannemen, dat uw
College voldoende bekend is met de
situatie bij SasGlas in Sas van Gent en
de ernstige gevolgen voor de krimpregio
Zeeuws-Vlaanderen?

1.

Wij zijn op de hoogte van de situatie door
berichten in de media en contacten met
organisaties rondom SasGlas.

2.

Waar uw College zich inspant voor de
werknemers van Philip Morris, is dat
mogelijk ook te verwachten voor de
werknemers van SasGlas of wordt
daarin een onderscheid gemaakt?

2.

In tegenstelling tot Zalco en Thermphos zijn
Philip Morris en SasGlas niet failliet.
Aangenomen wordt dat er bij deze bedrijven
voldoende middelen 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 het Sociaal Plan (dat
in samenspel tussen vakbonden, ondernemingsraad en werkgever opgesteld zal
worden). Of het daarnaast nog nodig is om
extra ondersteuning aan de werknemers van
SasGlas te bieden, is op dit moment nog niet
duidelijk. Gerealiseerd dient te worden dat de
provincie niet de eerst verantwoordelijke is
om werkloze werkzoekenden (weer) aan het
werk te helpen. Dit is een taak van
gemeenten en rijksoverheid (het UWV).
Het Werkservice-punt Zeeuws-Vlaanderen
heeft in dit kader reeds de eerste activiteiten
ontplooid. Desgevraagd zijn wij bereid om
hierbij ondersteuning te bieden.
Opgemerkt dient te worden dat wij eerder
maatregelen genomen hebben om het bedrijf
te ondersteunen. In 2007 is aan de gemeente
Terneuzen € 510.000,- beschikbaar gesteld
voor de koop van een deel van het terrein
van SasGlas; met deze opbrengsten kon het
bedrijf vervolgens de noodzakelijke
nieuwbouw financieren. Bijkomende reden
voor het beschikbaar stellen van deze
middelen was dat daarmee een bijdrage kon
worden geleverd aan de continuering van het
bedrijf en het behoud van werkgelegenheid
op de langere termijn.

2
Voor de provinciale overheid zien wij op dit
moment met name een rol in de versterking
van de regionale economie. Tijdens het
bestuurlijk overleg met de Provincie Brabant
woensdag jl. is afgesproken om niet alleen
gezamenlijk actie te ondernemen bij de
ondersteuning van de ontslagen werknemers, maar ook gezamenlijk te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om extra
ondersteuning van Rijk en Europa te
verkrijgen voor de versterking van de
regionale economie in het gebied WestBrabant/Zeeland/Vlaanderen en met name in
de sectoren Biobased, Maintenance en
Logistiek.
3.

Bij SasGlas gaat het voor een deel ook
om Vlaamse medewerkers. Is het een
idee om vanuit de goede samenwerking
in Euregioverband (Scheldemondraad)
gezamenlijk in actie te komen?

3.

Op dit moment is de opbouw van het
personeelsbestand van SasGlas bij ons niet
bekend. Op basis van het profiel van de
ontslagen werknemers en de inhoud van het
Sociaal Plan kan bepaald worden welke
activiteiten nog opgezet kunnen worden om
de werknemers zo snel mogelijk naar nieuw
werk te begeleiden. Het is goed denkbaar dat
daarbij ook Vlaamse overheden en organisaties betrokken worden. De regie
hiervoor ligt evenwel bij de gemeente
Terneuzen, via het Werkservicepunt.

4.

Zo ja, hoe gaat uw College daar invulling 4.
aan geven?

Als de gemeente Terneuzen ons een verzoek
doet, zullen wij, met inachtneming van onze
provinciale verantwoordelijkheid, ondersteuning bieden aan een eventueel op te
zetten plan.

5.

Zo nee, waarom niet?

n.v.t.

5.

MIDDELBURG, 22 april 2014
Namens de fractie van PvZ,

Gedeputeerde staten,

Johan Robesin

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

14006341

