
GEMEENTE WORMER 

Economische aangelegenheden verg. 22 dec TT 

Reeds enkele malen heeft de raad verzocht om hetzij een speciale dan wel een reeds be- 

staande commissie te belasten met economische aangelegenheden, 
De verontrustende economische ontwikkelingen in het algemeen doch de dreigende ont- 

slagen van inwoners dezer gemeente die werkzaam zijn bij VeGePe en Keselle in het bijzonder 

vormden daar extra aanleiding toe. 
De redenen van deze notitie zijn om bij economische aangelegenheden 

a. te komen tot een taakstelling van de commissie algemene zaken; 
be. de wens om duidelijk te stellen wat daaronder moet worden verstaans 
ce de wijze van functioneren van de commissie te bepalen. 

  

ad a, Duidelijk dient de aandacht erop te worden gevestigd dat in ons economisch bestel 

een gemeentebestuur niet de aangewezen instantie is en daarom ook niet over directe 
middelen beschikt om een in moeilijkheden verkerend bedrijf te helpen. 
Slechts indirekte middelen staan haar ten dienste, Een voorbeeld hiervan treft u 
aan onder agendapunt Y van deze vergadering. 

gen Het bevorderen van tijdige kontakten tussen het bedrijf en die overheden welke wel 
over rechtstreekse middelen beschikken, door het bedrijf en die overheden duidelijk 

„be maken welk belang aan het behoud van de werkgelegenheid moet wordert gehecht het= 

hen Bergeen diventwsbe geschieden in nauw overleg met de ondernemingsraden en de vakbeweging 

is de belangrijkste taak van deze commissie wamneer het het vraagstuk van de werk= 

gelegenheid betreft. 
Bij collectieve ontslagen op enige schaal zal de begeleiding vanwege de afdeling 

Sociale Zaken moeten worden georganiseerd, 
De fractie van de S.C.G. stelt in haar algemene beschouwingen voor de uitoefening van 

deze taken nodig te achten te komen tot een: 
1. inventarisatie van de bedrijven; het zo mogelijk verzamelen van economische ge- 

gevens en de toekomstverwachtingens; Pe 

2, inventarisatie van de arbeidsplaatsen: het zo mogelijk verzamelen van gegevens 
over de kwaliteit van het werk en de werkomgeving. 

Een dergelijke inventarisatie wordt licht te veel omvattend. Wij zullen ons daarom 
‘moeten concentreren op de belangrijkste bedrijven van Wormer, een globaal overzicht 
verwerven over het hete bedrijfsleven en oms dan concentreren op de bedrijven waar | 

in bovenvermelde zin een taak voor ons zou kunnen liggen. 
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ad be Hoewel economische aangelegenheden onmiddellijk worden gerelateerd aan werkgelegen= 
| me MReidsproblemen zij vermeld dat het begrip veel meer omvat. 

tet.mare valt te denken aan het in opdracht van de winkeliersvereniging Aktief door 
vhet Centraal Midden en Kleinbedrijf gehouden ondernemers- en konsumentenonderzoek. 

Ee Het hierover uitgebrachte rapport zal met het bestuur van de winkeliersvereniging 
"=-‘kunnen worden besprokene 

Voorts valt te denken aan het vestigingsbeleid ten aanzien van bedrijven, 

ad e, In principe zijn de vergaderingen van de commissie algemene zaken openbaar. 
Niettemin kan het wenselijk zijn om besprekingen met ondernemers, ondernemingsraden 
en vakbeweging waarbij te verwachten ontwikkelingen of bepaalde uitlatingen aan de 
orde komen in een vertrouwelijke sfeer te houden. 
Een mogelijkheid die dan wellicht uitkomst kan bieden is dat de commissie algemene 
zaken als een commissie ad hoc zal fungeren speciaal daar waar het de werkgelegenheid 
resp. dreigende ontslagen betreft, De commissie hoeft dan niet uit 7 leden en een 
voorzitter te bestaan doch kan een kleinere samenstelling hebben en haar vergaderingen 
kunnen een besloten karakter dragen, Met een kleinere groep kan ook veelvuldiger 
worden vergaderd. 
Volledigheidshalve zij vermeld dat ingevolge de Verordening regelende de bevoegdheden 
samenstelling en werkkring van de vaste commissies van advies en bijstand de ver= 
gaderingen van de commissies niet openbaar zijn indien de voorzitter dan wel de 
meerderheid der aanwezige leden van de commissie dit ter bescherming van de persoon= 
lijke levensfeer, danwel ter wering van schade voog de gemeenschap geboden achten. 
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