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Hierbij ontvangt u de tweede informatiebrief over ontwikkelingen m.b.t. Philip Morris.
Geachte lezer,
Dit is de tweede keer dat we u berichten over de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom het dossier Philip Morris.
Zoals bekend heeft de sigarettenfabrikant onlangs aangekondigd dat ze voornemens is de productie van sigaretten in
de fabriek in Bergen op Zoom per 1 oktober aanstaande te stoppen. Vanaf het moment dat het slechte nieuws
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wereldkundig werd gemaakt, is op verschillende niveaus overleg gevoerd en zijn we aan de slag gegaan om de
gevolgen van sluiting in beeld te brengen.
In deze informatiemail brengen we u als college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom op de hoogte van de
stand van zaken. De komende weken gebruiken we om met diverse partijen in gesprek te gaan. Medio mei zullen wij u
hierover opnieuw berichten.
De week van 21 april
*Deze week vond er voor de tweede keer een overleg plaats van de Bestuurlijke stuurgroep, met daarin afgevaardigden
van ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincies Brabant en Zeeland en
gemeenten Tholen en Bergen op Zoom.
Het ministerie van EZ heeft overleg gehad met PM, om zich een goed beeld te vormen van de situatie. Ook het
ministerie van SZW gaat praten met PM naar aanleiding van het sociaal plan, samen met de gemeente Bergen op
Zoom en het UWV.
In dit overleg is aangegeven dat ook ondernemers en onderwijs betrokken moeten worden bij de aanpak.
*Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het Kamerdebat zal plaatsvinden. Waarschijnlijk is dat pas duidelijk na het
mei-reces.
*Het college heeft een bestuursopdracht vastgesteld waarin de aanpak op hoofdlijnen en de organisatiestructuur wordt
beschreven. Aan de organisatie is opdracht gegeven om per taskforce een plan van aanpak op te stellen en deze voor
1 juni 2014 voor te leggen aan het college.
Taskforces
Voor de taskforce Operations is een projectleider aangetrokken. Deze taskforce heeft de eerste gegevens van Philip
Morris ontvangen met betrekking tot het personeel. Er wordt een arbeidsmarktanalyse gemaakt van de regio WestBrabant, Zeeland en Vlaanderen.
Omdat het daaropvolgende stuurgroepoverleg nog enige aanpassing van de organisatiestructuur rondom de Taskforce
Inhoud & Strategie in relatie tot Taskforce kansenteam vroeg, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de
uiteindelijke opdracht op dit onderdeel.
*Rpa: alle partijen uitten zorg en gaven aan te kijken of ze wat kunnen betekenen. Er is afgesproken dat Bergen op
Zoom de regie heeft, net als op de bijeenkomst met de 19 West-Brabantse gemeenten en Tholen en Reimerswaal. Met
de regio is afgesproken verder in gesprek te gaan als de ‘foto’ helder is.
Korte Klappen
*Bij het Vraagpunt infoPM@bergenopzoom.nl zijn de afgelopen weken tientallen e-mails binnengekomen. Vragen zijn
zeer divers van aard en worden op dit moment geordend. In een volgende nieuwsbrief melden we hier meer over.
*Het college heeft gesproken met een afvaardiging van de vakbonden. Zij gaven aan dat de prioriteit momenteel ligt bij
het opstellen van het sociaal plan. Volgende week staat een vervolgoverleg gepland.
Relevante documenten
Op 5 juni wordt door de Strategic Board Delta Region de Koepelvisie aangeboden in Den Haag (Nieuwspoort). (De
koepelvisie is apart bijgevoegd)
Onderaan de nieuwsbrief is een nieuwsbrief van de Provincie bijgevoegd waarbij we u vooral willen attenderen op de
eerste twee onderwerpen.
Uit de media
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In de bijlage zijn artikelen te vinden die de afgelopen week zijn verschenen naar aanleiding van de voorgenomen
sluiting van Philip Morris.

Het college van B&W
Gemeente Bergen op Zoom

Doorsturen

|

Wijzigen

|

Donderdag, 17 april 2014

Afmelden

Volg de provincie:

1.000 nieuwe banen gecreëerd in Brabant
Door de vestiging en uitbreiding van 35
buitenlandse bedrijven in Brabant zijn in 2013
ruim 1.000 banen gecreëerd. Nog eens 300
banen werden behouden. Dit is een groei van
40% ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de
jaarcijfers van de BOM.

Website provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl

Steun aanpak werkgelegenheid West-Brabant
Kies zelf uw nieuwsbrieven
In deze nieuwsbrief leest u
wekelijks nieuws van Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten, over alle
mogelijke onderwerpen. De provincie
heeft ook titels op deelonderwerpen. Op
de hoogte blijven? Ga naar het
aanmeldformulier met een overzicht van
de titels.

Provinciale Staten (PS) hebben zich
uitgesproken over de werkgelegenheidsproblemen in West-Brabant door de sluiting van
de Philip Morris fabriek. PS roepen het college
op om alles te doen om de infrastructuur van de
bedrijvigheid in de regio te verbeteren.

QR code voor mobiele website

Voeten en Van der Doelen beëdigd in Staten
Marcel Voeten (VVD) en Wim van der Doelen
(CDA) zijn benoemd als lid van Provinciale
Staten. De voormalige leden Cor van der Burgt
(VVD) en Anke van Extel (CDA) verlaten de
Staten omdat zij als raadslid zijn gekozen in de
eigen gemeenten.

Provinciale bladen
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Laatst verschenen

Colofon
Deze algemene nieuwsbrief bevat
nieuws van het dagelijks bestuur,
Gedeputeerde Staten, uit Provinciale
Staten en over alle beleidsonderwerpen
van de provincie.
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 2812

Brabantse besluiten
Elke week verschijnt een nieuwe besluitenlijst van Gedeputeerde Staten.
Hieronder 1 besluit uitgelicht:
Uitnodigend Groen
Gedeputeerde Staten hebben het programma ‘Natuur en Samenleving’
vastgesteld, 1 van de 4 pijlers van het provinciaal natuurbeleidsplan
‘Brabant Uitnodigend Groen. Het programma geeft aan hoe de provincie
wil stimuleren dat burgers, organisaties en bedrijven
medeverantwoordelijk worden voor natuur en landschap en er ook in
mee-investeren.

Redactie Brabant Nieuwsbrief
webredactie@brabant.nl
Tel: (073) 680 8778

Uit Provinciale Staten
Overzicht besluiten Provinciale Staten 11 april 2014
Bekijk het overzicht van de besluiten die Provinciale Staten op 11 april
hebben genomen. In het overzicht vindt u per voorstel het besluit en de
daarbij aangenomen moties en amendementen.
Voorzitter Cultuur en Samenleving kan aanblijven
Alexander van Hattem (PVV) en Joyce Kardol (PVV) blijven voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie voor Cultuur en
Samenleving. Dat is de uitkomst van een debat dat Provinciale Staten op
verzoek van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GL, 50Plus en
PvdD voerden. Lees meer.
Geen vermelding van bedragen op infoborden
De provincie Noord-Brabant gaat geen bedragen vermelden op
informatieborden bij provinciale projecten. Het initiatiefvoorstel “Prijs de
kunst en de werken” van de fractie van de PVV heeft in Provinciale
Staten geen meerderheid weten te behalen. Lees meer.
Aantal geborgde zetels waterschappen omlaag
Het aantal zetels dat door belangenorganisaties wordt ingenomen in de
besturen van de Brabantse waterschappen wordt verlaagd. Het voorstel
van de fractie van de PvdA om de reglementen van de waterschappen
hierop aan te passen kreeg voldoende steun in Provinciale Staten. Lees
meer.

Websites partijafdelingen en -fracties
VVD www.brabant.vvd.nl
CDA www.cdastatenfractiebrabant.nl
SP www.brabant.sp.nl
PVV www.pvvnoordbrabant.nl
PvdA www.pvdabrabant.nl
D66 www.d66noordbrabant.nl
GroenLinks brabant.groenlinks.nl
Partij voor de Dieren brabant.partijvoordedieren.nl
50Plus 50pluspartij.nl/speerpunten-provinciale-staten
OSN www.osnoordbrabant.nl
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Disclaimer
De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u
dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren en het bericht van de computer te verwijderen.
De gemeente Bergen op Zoom is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in deze e-mail.
Aan deze e-mail, inclusief bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend: officiële correspondentie met
de gemeente Bergen op Zoom dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer te verlopen.
This email is intended only for the addressee(s) and may contain confidential information. It should not be
disseminated, distributed, or copied to unauthorized persons. If you have received this e-mail message by
mistake, please inform the sender, and delete it from your system.
Gemeente Bergen op Zoom cannot be held responsible for any mistakes or incompletenesses in this e-mail.
Official correspondence with Gemeente Bergen op Zoom must take place through written letters, sent by
post.
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