Lijst afsprak.en 2• bestuurlijke overleg dossier Philip Morris, d.d. 23 april 2014

J. Opening & mededelingen
- Burgemeester Peller heeft overleg gehad mcl ministerie EZ. Ministerie wil voluit meewerken t.a.v,
economische structuurversterking, maar mcl focus op 3 Topseeloren (biobascd, logistiek en
maintenance). Zowel de minister van EZ als van SZW zijn nodig om op le treden richting Brussel en dc
internationale directie van Philip Morris (PM).
- Ministerie EZ heeft overlegd mcl directie PM. Hel massaontslag is een zuiver bedrijfseconomische,
interne afweging. Dc exacte argumenten zijn echter nog niet volledig duidelijk geworden, maar hebben
in ieder geval niets le maken met dc economische omgevingsfactoren. Dc sluiting van dc fabriek (op een
paar honderd mensen na) is niet meer om le buigen. Er zijn nu onderhandelingen gaan de lussen PM en
vakbonden over een sociaal plan en een mobiliteitscentrum.
Er is nog onvoldoende zicht op dc samenstelling van dc toeleveranciers van PM, maar hieraan wordt
gewerkt bij PM.

2. Ter kennisname
- Terugkoppeling regio-overleg: Op 15 april heeft overleg mcl gemeenten plaatsgevonden in dc regio
West-Brabant/Zeeland (19 gemeenten). Gemeenten zijn ingelicht. Bergen op Zoom heeft in dc
informatiedeling dc regie verkregen. Wekelijks zal cr een briefing plaatsvinden.
Voor dc problematiek bij Tetra Pak Moerdijk werd ook aandacht gevraagd. Dit zal in dc taakgroep
Operations (mensen van werk naar werk geleiden) worden meegenomen.
- Terugkoppeling ministerie: Hel PM-dossier zal in dc vaste Kam ercommissie SZW worden besproken.
Het doorschuiven van dc primaire verantwoordelijkheid op ministerieel niveau van EZ naar SZW baart
enige zorg bij dc regionale partners. Er moel wel degelijk aandacht blijven bij EZ.
Dc vertegenwoordiging van beide ministeries onderstreept dal samen opgetrokken zal worden; dus wel
degelijk aandacht bij EZ voor dit dossier.
Voor wat betreft dc beschikbaar gestelde f 600 miljoen (Asschcr-gelden) voor scclorplanncn: dc l'
tranche is afgerond, dc 2' tranche loopt nel (plannen van stedendriehoek, Oost-Nederland en provincie
Groningen); mogelijk komt cr een 3' tranche (rcstrniddelcn). Criteria voor sectorplannen: plannen van
werkgevers + werknemers, betrokkenheid van koepelorganisaties, overheden mogen rol spelen, hel
moel gaan om 'van werk naar werk', 50% bijdrage van direct betrokken partijen, en bepaalde
(industriële) sectoren (o.a. dc chemische industrie, zorgeconomie).
- Terugkoppeling rPA: Op 11 april is hel rPA bijeen geweest. Was constructief overleg. Dc vakbonden
hebben dc nadruk gelegd op een sociaal plan en gevraagd daar ruimte voor te krijgen (willen even niet
voor dc voelen worden gelopen door andere partijen). Dc onderwijssector is ook aangehaakt.

3. Toehchting op Bestuurlijke opdracht
Afgesproken wordt dat cr onder een Stuurgroep twee ta.skforccs zijn: taskforce Operations en taskforce
Inhoud/Strategic/Economische structuur. Hel lobbytrajecl (Kanscntcam) zal niet een aparte taskforce
zijn, maar eerder facilitair werken voor de twee benoemde taakgroepen. Dc provincie Noord-Brabant
trekt hel lobbytrajcct. Dc taskforce Operations zal Bergen op Zoom trekken. Dc taskforce
Inhoud/Strategic is van regionaal/boven-regionaal belang en zou door een bovcnlokalc partij getrokken
moelen worden. Dc bestuurders zullen nog onderling contact hebben wie dit traject uiteindelijk zal gaan
trekken. Hel verbindende Kernteam zal smal worden opgezet (wordt in hel huidige voorstel van Bergen
op Zoom lé breed bevonden) en zal in eerste instantie worden samengesteld uil dc Stuurgroep.

4. Projectstructuur
a. Plan van aanpak Operations: een plan van aanpak wordt opgesteld. Dc ccrslc globale gegevens voor
dc 'lolo' zijn cr, maar moel verder worden uitgebreid. Er wordt een lijst van bedrijven opgesteld die
mensen van PM zouden kw men overnemen I'goudeu lijst'), Er wordt verder gewerkt aait opzet van een
mobiliteitscentrum. Dc toeleveranciers zijn een grote zorg, omdat voor deze mensen geen sociaal plan
komt. Het UWV is goed aangehaakt.
Er wordt afgesproken dat bij het zocken naar bedrijven voor eventueel overname van personeel ook
gekeken zal worden naar aangrenzende regio's (andere regio's in Zeelai1d en in Brabant, bijv. dc
kansrijke regio Zuidoost-Brabant).
PM heeft hier dc primaire taak. Wel is aanhaking van de ondcrnemers(kocpcls) en dc onderwijssector
essentieel.
b. Plan van aanpak lobbytrajcrt ('Kanscnlcam'): Er is op een procedurevergadering EZ in dc Tweede
Kamer, waarin dc vaste Kamercommissie EZ hel dossier zal overdragen aan dc Kamercommissie SZW.
Er blijf] wel bclrokkcnheid van EZ bij dil dossier. Het Tweede Kamcrdcbal over PM zal pas na hel mcireces plaatsvinden. Verder zal worden nagegaan of een beroep gedaan kan worden op hel Europees
Fonds voor Globalisering. Dc aanvraag moel worden ingediend via hel ministerie SZW. Dil ministerie
stelt echter grole vraagtekens bij dc kans op een succesvol beroep. De Noord-Brabantse geluiden, via
Europarlcmcnlariër Van Nistclrooij, zijn wal positiever.
c. Plan van aanpak Inhoud/Strategic: Bergen op Zoom is aan dc slag met dc oriëntatie op een plan van
aanpak. Hierbij wordt zowel het samenwerkingsverband Regio West-Brabant
betrokken, als dc provincies en dc Strategic Board Delta Region. In hel licht van communicatie is voor
dc korte lcrmijn een position paper gemaakt. Dc komende weken zal nader overlegd gaan worden met
dc verschillende, betrokken partijen om invulling te geven aan dit plan van aanpak.
Gesteld wordt dal nadrukkelijk dc ondernemers dc 'lead' moelen hebben, niet dc overheidspartijen. In
dc taskforce Inhoud/Strategic moelen ondernemers opgenomen worden.
Hel plan van aanpak moel levens dienen als 'onderlegger' om aanspraak le gaan maken op middelen
binnen de nieuwe Europese Structuurprogramma's. Dus hiermee rekening houden bij opzei plan van
aanpak.
Tol slot: ook dc ROC's en dc Hßü-scclor moel hierbij betrokken worden. Dil geldt ook voor dc
taskforce Operations.

5. Strategie en &U1Sen op korte term.fin i v.m. Ksmerdebst
Zic eerder. ln ieder geval wil het betreffende DG van ministerie EZ constructief meedenken en
samenwerken. Verder op dil moment geen bijzonderheden.

6. Afspraken en communicstie n.a. v. dit overleg
- Hel sociaal plan wordt afgewacht;
- Bergen op Zoom (dhr. Peller) zal bezoek brengen naar PM International in Lausanne;
- Bergen op Zoom zal nauw contact houden met de PM Holland en daar ook dc Strategic Boa.rd bij
betrekken;
- Wckclijks zal een briefing plaatsvinden, ook in een ruimere verspreiding.
7. Voorstel volgend bestuurifk: overleg
Inventariserende ronde wordt door Bergen op Zoom gedaan voor dc eerste weck in juni, op een
ochtend. Locatie: oude stadhuis Bergen op Zoom.
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Onderwerp Update PMI

Beste college,
Hierbij ontvangt u een een korte update van alle ontwikkelingen PMI op hoofdlijnen.
De contacten in regio, met provincie en ministeries verlopen goed. Ook zijn er vanuit ministerie contacten
geweest met PMI om het kamer debat voor te bereiden. Onderstaand even een korte update, ook van de
uitstaande acties voor de komende dagen.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Projectleider taskforce operations is gestart. Die is volop bezig met het opstellen van Pva van de
taskforce
Vraagpunt is ingericht. Alle vragen en initiatieven worden verzameld, antwoorden uit en opvolgen
zijn druk doende met het opstellen van de bestuursopdracht. Deadline maandag
15.00 uur.
Vandaag contact onderhouden met ministerie van economische zaken en met directie Topseetoren en
Industriebeleid om Kamervragen en brief aan kamer af te stemmen
Met spoed, op eigen initiatief, ook een (ruwe) propositie weggelegd over de kansen voor de direct
getroffen A4 gemeenten in onder meer topsectoren. Dit was akkoord, deadline echter 12.00 uur. Deze
ligt inmiddels in map minister Kamp.
Propositie wordt maandag verder uitgewerkt. Deadline maandag 15.00 uur (ook in overleg met
provincie, voor college as dinsdag
Maandag extra ingelast RPA overleg. Voorbereiding heeft al plaatsgevonden
Maandag voorbereiden regio overleg as dinsdag met contactambtenaren

-

Dinsdagochtend presentatie college concept bestuursopdracht en concept strategie voor kamerdebat
ln overleg is as dinsdagmiddag bezoek DG ingepland, wordt gecombineerd met lopende afspraak biobased. Verder uitgewerkte propositie aangeboden (input kamerdebat)
Dinsdag regio-overleg contact ambtenaren (15 uur/coördinatie
Uiterlijk dinsdag ontvangen we van PMI eerste antwoorden op nog uitstaande vragen foto

Voorstel: na behandeling college worden vragen en opmerkingen verwerkt in collegebesluit en ter
vaststelling aangeboden. Geeft even meer tijd en ruimte.
Na woensdag start met pva samen met de provincie voor werkgroepen strategie/inhoud en kansen
{lobby)
Week van 22 april (net daarna want dan is het meivakantie) wordt volgende bijeenkomst provincie
ingepland in Bergen op Zoom. Locatie reserveren, uitnodigen asap en agenda voorbereiden
Opstarten werkgroepen om pva te bespreken. Volgende week afspraken overmaken

Tot zover voor nu. Mochten er vragen zijn en als er behoefte is om een bijgewerkt overzicht ook iedere week
even in het college te brengen dan vernemen we dat graag.
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Onderwerp Update PMI week 17

Beste college,
Hierbij ontvangt u een een korte update van alle ontwikkelingen PMI op hoofdlijnen. De contacten in regio, met provincie en
ministeries verlopen goed. Ook zijn er vanuit ministerie contacten geweest met PMI om het kamer debat voor te bereiden.
Onderstaand even een korte update, ook van de uitstaande acties voor de komende dagen.

1. Projectleider taskforce operations is gestart. Die is volop bezig met het opstellen van
Pva van de taskforce. 17 april verdere gesprekken met rPA. Wethouder Linssen geeft
aan dat hij a.s. woensdag de rpA vergadering bijwoont. Planning van pva komt volgende
week teru .
2. Vraagpunt is ingericht. Alle vragen en initiatieven zijn verzameld, antwoorden uit en
opvolgen. 3 kolommen toevoegen aan overzicht+ standaard ontvangstbevestiging
versturen
3. Lo
nd het voor enomen besluit d.d. 4/4

24/4

4.C
5. Be
zijn druk doende met het opstellen hiervan.
Vaststellin
22/4.
6. Contact onderhouden met ministerie van EZ en met directie Topseetoren en
Industriebeleid om kamerdebat voor te bereiden, incl. brief aan kamercie. Kans is groot
dat Minister Kam BoZ in week 17 bezoekt.
7. Propositie wordt verder uitgewerkt. Ook in overleg met provincie, concept volgende
week ivm toezenden naar kamercie's ivm debat
8. Totale structuur van alle werkgroepen wordt verder uitgewerkt en afgestemd. Tevens
afstemmen voortgang en dwarsverbanden pva's operations, strategie, kansen en
communicatie
9. Dinsdagochtend presentatie college bestuursopdracht en concept strategie voor
kamerdebat, a enda BO averle
10. Bestuurlijk overleg vindt plaats op woensdag 23 april, agenda dinsdag 22 april
uiterlijk uit .
Nagaan of adviseur Ministerie van SZW ook is uitgenodigd.

17/4 om 12
uur

17/4 om 15
uur

22/4

■
Aanlevering
17/4

11. Opvolgen antwoorden PM op uitstaande vragen foto
12. Dinsdag 22 april start met pva samen met de provincie voor werkgroepen
strategie/inhoud en kansen (lobby)
13. Donderdag 17 april start opstellen strategisch communicatieplan.
14. 1e Briefin colle a bestuurders wordt vandaa

reid
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