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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Graag informeren wij u over het volgende. Op 20 juni '16 hebben wij een gesprek gehad met de directie van Philip Morris
Holland. Aanleiding van dit gesprek was de mededeling dat Philip Morris twee nieuwe productielijnen gaat opstarten die
werkgelegenheid gaan bieden aan tenminste 70 mensen. Philip Morris heeft aangegeven dat zij verwachten hier per
januari 2018 mee te starten. Bovendien zal er ook meteen indirecte werkgelegenheid gemoeid zijn met de komst van
deze nieuwe bedrijvigheid. Philip Morris heeft in het gesprek aangegeven dat er bijvoorbeeld ook werkgelegenheid zal
zijn voor tientallen schoonmakers. Als je dit optelt bij de mensen die nu al werkzaam zijn op het terrein van de
sigarettenfabrikant, zijn wij optimistisch gestemd over deze ontwikkelingen en hebben wij besloten om regulier overleg
met Philip Morris te blijven voeren zoals met de overige grote ondernemingen in onze gemeente.
Als college zijn we blij dat er nu duidelijkheid is over de toekomst. Van dit gesprek komt voor u zo spoedig mogelijk het
verslag beschikbaar.
De afspraak die we met Philip Morris hebben gemaakt over de additionele acquisitie blijft onverminderd van kracht. De
opschorting van 3 maanden had enkel betrekking op hun eigen site. Philip Morris committeert zich dus nog steeds aan
de afspraken die we hebben gemaakt omtrent het versterken van de economische structuur van onze gemeente.
Over de overeenkomst die we hebben gesloten met BCI hebben we u eerder bericht in de commissievergadering van 14
april 2016 en per brief van 3 mei 2016 (U16-006876). In de overeenkomst is vastgelegd dat wij aan BCI een
acquisitiebijdrage betalen op basis van no cure no pay. Als zich daadwerkelijk in Bergen op Zoom, voortvloeiend uit deze
overeenkomst, een bedrijf vestigt dat arbeidsplaatsen oplevert, zullen wij naar rato en in termijnen over gaan tot betaling
van deze bijdrage. De overeenkomst heeft betrekking op de brede acquisitie voorde stad.
Het stoppen van een groot deel van de productie bij Philip Morris in 2014 is voor ons de directe aanleiding geweest om
onze acquisitie op een andere manier vorm te geven. Niet alleen het verwerven van extra werkgelegenheid, maar juist de
economische structuurversterking is hierbij voor ons van groot belang. We moeten toe naar een economie waar de
industriële sectoren zich met elkaar verbinden en waar optimaal gebruik wordt gemaakt van nieuwe kansen die ontstaan
door steeds verdergaande innovatie. In het actieplan Economische Structuurversterking hebben we aansluiting gezocht
bij de drie topsectoren: Biobased, Maintenance en Logistiek. Op deze wijze wordt de werkgelegenheidsstructuur van
onze gemeente meer gedifferentieerd en minder kwetsbaar.

Voorde acquisitie werken we naast BCI uiteraard ook samen met de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) en de
regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin.
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We richten ons dus niet alleen op de reguliere acquisitie maar ook op extra internationale acquisitie. Ook onze eigen
medewerkers die met acquisitie te maken hebben, werken intensief aan het leggen en het onderhouden van contacten
met het bedrijfsleven en investeerders. Het mag als vanzelf spreken dat ook de leden van ons college regelmatig
hiervoor in stelling worden gebracht.
Onze focus ligt hierbij op het realiseren van zo veel mogelijk werkgelegenheid voor onze stad in de brede zin. Dus niet
alleen meer gericht op bedrijven die direct voor 1000 arbeidsplaatsen zorgen, maar vooral ook op bedrijven met
groeipotentie.
Voor ons geldt dat iedere baan telt.
Een recent voorbeeld hiervan is de keuze van FineLine Technologies voor onze gemeente. Dit bedrijf gaat zich vestigen
op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren. Een ander voorbeeld is ook de vestiging van Cubicco in onze gemeente.
Dit bedrijf gaat starten met circa 25 man personeel, maar zal naar verwachting snel uitgroeien naar circa 80 werknemers.
Dit zijn opstekers voor onze gemeente.
Uiteraard heeft het college nog meer ijzers in het vuur waar wij u hopelijk zo spoedig mogelijk over kunnen berichten. Wij
zullen u uiteraard actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
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