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Geachte heer Ofman, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van het reglement van orde 

voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Wormer, delen wij u als ant- 

woord op uw bovenvermelde brief het volgende mede. 

Het zal uw fraktie niet onbekend zijn dat toen eind 1976 de eerste ver- 
ontrustende berichten over de werkgelegenheid bij Van Gelder Papier naar 

buiten kwamen ons college de nodige aktiviteiten heeft ontwikkeld. Deze ak- 
tiviteiten beoogden enerzijds om via gesprekken met vertegenwoordigers van 

de vakorganisatie, gekozen leden van de ondernemingsraad van V.G.P. en de 

direktie van dit bedrijf een duidelijk inzicht te verkrijgen in de proble- 

matiek van dit bedrijf. Anderzijds diende niet uit het oog te warden verlo- 

ren dat naast de vestiging in Wormer ook vestigingen elders in het land in 

geding waren. Teneinde de slagveaerdigheid van akties van het lokaal bestuur 

te vergroten zijn er tussen vertegenwoerdigers van de diverse gemeentebe- 

sturen de nodige besprekingen hierover geweest. Nadat wij u bij brief van 
21 april 1977 hierover reeds geïnformeerd hadden, zijn genoemde kontakten 
voortgezet en heeft op gezette tijden overleg met de direktie van V.G.P.- 
Wormer en de leden van de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Een en ander is 
in de Raad en in de Commissie Algemene Zaken een en andermaal besproken. 

Uit de diverse gesprekken wes ons gebleken dat waar het de vestiging in 

Wormer betreft een periode van rust zou aanbreken, in die zin dat alvorens 

beslissingen over de toekomstige funktie ven deze vestiging binnen het con- 
cern zou worden genomen, deze vestiging nog tot medio 1979 de gelegenheid 

zou krijgen orde op zaken te zetten. 
Tijdens het werkbezoek dat de Commissies Algemene Zaken en Gemeentewer- 

ken en Planologie op 19 maart jl. aan het bedrijf brachten, kwam naar voren 
dat de ontwikkeling niet bevredigend was, zodet verwacht mocht worden, dat 
in de tweede helft van 1979 een aantal mogelijke ingrepen tot verbetering 

van het bedrijfsresultaat besproken zouden moeten worden. 

Tijdens een op 17 april jl. door de F‚N.V. in de Lindeboomschool belegde 
bijeenkomst over de werkgelegenheidssituatie in de Zaanstreek, ontvingen 

wij signalen die een veel verdere strekking hadden. In de eerste plaats 
zouden zich omtrent het verwerken van asbest ontwikkelingen voordoen, waar- 

door deze tak van bedrijvigheid aan betekenis zou inboeten. Aangezien bij 
de vestiging in Apeldoorn goede resultaten zouden zijn geboekt met de toe- 
passing van glasvlies als vervangend produkt, zou vervangende produktie- 

kapaciteit aldaar bestudeerd worden.



Voor wat betreft de papierproduktie zou de vestiging in Wormer in de 
nabije toekomst hoofdzakelijk aangewezen zijn op twee van de drie papier- 
machines. Met het oog op een rendabele bedrijfsvoering zou een aanzien- 
lijke investering daarbij noodzakelijk zijn. 

Nog voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei jl. is 

ons college door het F.N.V. benaderd met het verzoek informatie te doen 
verstrekken ten behoeve van door de federatie voor te bereiden aktivitei- 
ten tot behoud van de werkgelegenheid bij V.G.P. in Wormer. In onze op- 
dracht heeft de afdeling Onderzoek en Planning van de gemeente Zaanstad de 
benodigde informatie verstrekt. 

Ondanks deze waarschuwingen die ons college had ontvangen, werden wij 

onaangenaam getroffen door de berichten in de plaatselijke pers over het- 
geen tijdens de vergadering ven aandeelhouders door de Raad ven Bestuur 
over de vestiging in Wormer werd opgemerkt. Mede gezien datgene wat wij 
in de laatste jaren hebben gedaan om de ontwikkeling van de werkgelegen- 
heid bij V.G.P. in goede banen te leiden, komt een mededeling, die slui- 
ting van de vestiging in Wormer niet op voorhand uitsluit, als onaanvaard- 
baar aan. 

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij met alle ons ten dienst staande 
middelen zullen trachten de werkgelegenheid bij met name de vestiging ín 
Wormer te handhaven. In dat verband zal er o.a. bij de Raad van Bestuur 
op worden aangedrongen dat zoal tot staking van aktiviteiten in Wormer 
zou moeten worden overgegaan, vervangende aktiviteiten terugkeren. 

Teneinde de gemeenteraad in te schakelen bij het bepalen van het in 
deze te voeren beleid zal op 6 juni a.s. om 19.00 uur een extra vergade- 
ring van de Commissie Algemene Zaken worden gehouden. Daar de werkgelegen- 
heid bij V.G.P.-Wormer konsekwenties heeft voor de hele Zaanstreek zal de 
Commissie Ekonomische Zaken van Zaanstad mede ingevolge uw verzoek worden 
uitgenodigd. Daarnaast zulien vertegenwoordigers van de ondernemingsraad 
en de vakbeweging worden uitgenodigd. 

In gemeenschappelijk en vertrouwvol beraad moet dan een beleidslijn 
worden uitgestippeld, die ons ook bij de gesprekken met de Raad van Bestuur 
van Van Gelder Papier van dienst kan zijn. 

Wij vertrouwen erop hiermede de door u gestelde vragen afdoende te heb- 
ben beantwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

_) 
Burgemeester en wethouderg Van Wormer, 
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