Bergen op Zoom, 5 juni 2014

PERSBERICHT
Bergen op Zoom en Provincies willen dat Philip Morris breder kijkt dan alleen naar Sociaal Plan
De provincies Noord-Brabant en Zeeland en de gemeente Bergen op Zoom dringen er bij de
directie van Philip Morris op aan om breder te kijken dan alleen naar de relatie tussen werkgever
en werknemers. Dat schrijven zij in een reactie op het sociaal plan van het bedrijf.
De sluiting van het Philip Morris heeft namelijk voor de hele regio gevolgen voor het
economische, culturele en maatschappelijke klimaat.
De brief die ondertekend is door de gedeputeerden Bert Pauli (provincie Noord Brabant), Ben de Reu
(provincie Zeeland) en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom telt vijf punten.
In de eerste plaats vindt deze stuurgroep dat er ten volle moet worden ingezet op het traject om mensen
toe te leiden van werk naar werk. Werknemers zouden ook al op korte termijn gestimuleerd kunnen
worden om die stap te maken en niet eerst het ontslag af te wachten.
Het breder perspectief komt goed naar voren bij punt twee waarbij gevraagd wordt om de positie van en
de financiële gevolgen voor de toeleveranciers in het oog te houden. Via aanpalend beleid wil de
stuurgroep dat ook voor deze partijen goede afspraken worden gemaakt.
Als derde wordt gewezen op het enorme effect dat het vertrek van Philip Morris heeft op de lokale en
regionale gemeenschap. Daarbij moet gedacht worden aan het verdringingseffect op de arbeidsmarkt,
effecten op koopkracht van werknemers en de gevolgen voor onder meer de detailhandel.
De stuurgroep vraagt uitdrukkelijk om rekening te houden met de huidige arbeidsmarktsituatie en
samenwerking te zoeken met de aanwezige voorzieningen zoals de reïntegratiebureaus. Daarom ziet de
stuurgroep ook het liefst dat het op te zetten mobiliteitscentrum in het centrum van de stad wordt
gesitueerd.
Als vierde punt wordt aan de directie van Philip Morris gevraagd om mee te denken over het oprichten
van een gezamenlijk fonds waardoor via de realisatie van innovatieve activiteiten de economische en
cultureel/maatschappelijke structuur van de regio kan worden versterkt.
Tenslotte wijst de stuurgroep op de verantwoordelijkheid die Philip Morris heeft ten aanzien van de locatie
en de vrijkomende gebouwen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Stander, communicatieadviseur gemeente Bergen op
Zoom: 0164-277208.

