
From: Boukhari, F. (Fozia) <F.Boukhari@bergenopzoom.nl> 
Sent: vrijdag 4 juli 2014 14:57:04 
To: undisclosed-recipients:; 
Cc:  
Subject:  Nieuwsbrief PM deel 8 

 
(Deze mail is verzonden naar de regiocontactambtenaren, betrokkenen van provincies 
Noord-Brabant en Zeeland, leden van het college van B&W van Bergen op Zoom en 
raadsleden van gemeente Bergen op Zoom) 
 
 
Geachte lezer,  
 
Dit is de achtste nieuwsbrief waarin we u berichten over de ontwikkelingen die plaats vinden 
rondom het dossier Philip Morris. Ook nu maken we melding van de voortgang van de 
Taskforces Werk naar Werk, Economische Structuurversterking en Public Affairs & 
Strategische Communicatie. 
 
Minister Asscher steunt gemeente bij opzet mobiliteitsplan  
Om te beginnen goed nieuws vanuit Den Haag. Minister Asscher (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) deed donderdag in het Tweede Kamerdebat over Philip Morris een 
toezegging voor een bijdrage aan het mobiliteitscentrum van de gemeente. Het UWV kan 
volgens hem direct aansluiten. "Een dergelijk centrum moet opschaalbaar en afschaalbaar 
zijn", voegde Asscher er aan toe. De aanwezige minister Kamp (Economische Zaken) ziet 
vanuit het Rijk mogelijkheden voor economische structuurversterking van de regio als de 
taskforce vanuit de gemeente en provincie met concrete plannen komt. “We willen hierin 
een actieve rol spelen", besloot Kamp. Ook zegt hij zich actief te willen inzetten om de 
plannen van de gemeente en provincie te steunen als het gaat om het aantrekken van 
nieuwe bedrijvigheid in de regio. Philip Morris is ondertussen bezig om ervoor te zorgen dat 
het eigen personeel zoveel mogelijk van 'werk naar werk' kan worden begeleid.  
 
Steunaanvraag bij het Rijk voor versterking van de regio-economie  
Burgemeester Frank Petter, wethouder Ton Linssen (EZ) en Daan van Doorn (voorzitter van 
de Strategic Board Delta Region) klopten dinsdag 1 juli aan bij het Rijk voor steun bij het 
versterken van de economie in de regio Bergen op Zoom. Dat gebeurde door het aanbieden 
van een brandbrief en de Koepelvisie van de Strategic Board aan de Vaste Tweede 
Kamercommissie Sociale Zaken en Economische Zaken. De Strategic Board is de 
netwerkorganisatie van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de deltaregio. De 
Koepelvisie van de Strategic Board kunt u online inzien.  
 
Concreet ging het verzoek uit om Bergen op Zoom tijdens het Tweede Kamer-debat over 
Philip Morris van donderdag 3 juli (zie bericht hierboven) te steunen op enkele 
werkgelegenheidspunten, zoals de opzet van het mobiliteitscentrum en het intensiveren van 
ESF-projecten voor jeugdwerkloosheid en 55+ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarnaast werd een beroep gedaan op het Rijk om investeringen te doen die de 
economische structuur in de regio Bergen op Zoom versterken. Denk aan extra 
onderzoekprogramma’s op de Green Chemistry Campus en het daar plaatsen van 
afdelingen van nationale onderzoeksinstellingen, maar ook het gericht aantrekken van 
bedrijvigheid naar de regio Bergen op Zoom.  

https://static.beheerpaneel.nl/user/sbzwnl/Koepelvisie_Strategic_Board_Delta_Region.pdf


 
Opening informatiepunt toeleveranciers Philip Morris 
In ons stadskantoor is het geplande informatiepunt voor toeleveranciers voor Philip Morris 
inmiddels operatief. Iedereen die indirect betrokken is bij de sluiting van de 
sigarettenfabrikant kan hier terecht met allerhande vragen. Bijvoorbeeld over de WW en 
andere wet- en regelgeving, bedrijfsleningen en gemeentelijke dienstverlening. Het 
informatiepunt geeft ons een interessante inkijk in de knelpunten van de getroffen 
toeleveranciers. Voor vragen over het informatiepunt kunt u contact opnemen met Natascha 
de Leeuw via 0164-277429 of infoPM@bergenopzoom.nl. 
 
Aanvraag subsidie Europees Sociaal Fonds 
Deze week ging ook een aanvraag de deur uit om in aanmerking te komen voor subsidie uit 
het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is aangevraagd voor het project ‘Mobiliteit 
in werk’. Dit project is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
‘arbeidsbelemmerden’, ouderen (55-plus) en niet uitkeringsontvangers. Doel van het project 
is om – met het oog op de grote toestroom van werkzoekenden na de sluiting van Philip 
Morris in september - mensen duurzaam te (her)plaatsen op de arbeidsmarkt. De gemeente 
schat de kosten van dit project op zo’n € 1,6 miljoen. Van dit bedrag kan 40% worden 
gesubsidieerd en moet 60% zelf worden betaald. Binnenkort meer nieuws hierover. 
 
Bergen op Zoom op social media 
Via onze Facebook- en Twitteraccounts berichten we ook actief over de case Philip Morris. 
Om de nieuwsvoorziening hierover in de regio zo breed mogelijk te laten landen, willen we 
vragen of u onze berichten – indien relevant -  wilt delen op de social mediakanalen van uw 
organisatie of gemeente.   
 
Een oproep aan u 
Aan wat voor informatie rondom het dossier Philip Morris heeft u behoefte? Of heeft u vanuit 
uw organisatie of gemeente misschien zelf relevante items die we kunnen opnemen in onze 
nieuwsbrief? Laat het ons weten via Erwin Stander (e.m.p.stander@bergenopzoom.nl). 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom, 
Bestuurssecretariaat Gemeente Bergen op Zoom 

 
 
Gemeente Bergen op Zoom 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 
 
T 0164-277420 | M 06 -18602661 | E F.Boukhari@bergenopzoom.nl  
www.bergenopzoom.nl 
 

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-
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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. 

     


	Message body

