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Burgemeester en wethouders hebben hedenmorgen kennis genomen van 

de bezetting door het personeel van de vestiging van Van Gelder 

Papier te Wormer. Met deze bezetting wordt uitdrukking gegeven 

aan de onvrede die onder het personeel heerst over de wijze waar- 

op door de Raad van Bestuur 570 arbeidsplaatsen op de tocht wor- 

den gezet. 

Door de gemeenteraad van Wormer zijn in de raadsvergadering van 

27 augustus alsmede in die van 22 oktober 1979 moties aangenomen 

waarin tot uitdrukking werd gebracht dat van de zijde van de Raad 

van Bestuur jarenlang is nagelaten om door innovatie resp. investe- 

ringen een wezenlijke structuurverbetering van deze vestiging te 

bewerkstelligen. Nu door het nalaten van een beleid gericht op het 

verkrijgen van een efficiënte en rendabele bedrijfsvoering, 

de vestiging in Wormer een negatief bedrijfsresultaat ver- 

toont, meent de Raad van Bestuur dat voor deze vestiging binnen 

het concern verder geen plaats dient te zijn. Op deze wijze worden 

de werknemers die vaak gedurende tientallen jaren hun beste krach- 

ten aan dit bedrijf gegeven hebben de rekening voor dit beleid 

daarvan gepresenteerd, 

Daarnaast wordt door de Raad van Bestuur voorbijgegaan aan de toe- 

zeggingen die door Van Gelder in 1976 zijn gedaan toen over de 

aanvraag om een hinderwetvergunning voor de verwerking van asbest 

in deze vestiging door ons college een beslissing genomen diende 

te worden. Bij de afweging van de toen in het geding zijnde be- 

langen is, uitgaande van het feit dat Van Gelder had toegezegd 

dat aan een vervangende drager voor de vinylvloerbedekking werd 

gewerkt, besloten een tijdelijke vergunning voor 2 jaar te verle- 

nen. Weliswaar kan dit vervangende glasvliesdrager nu op groot- 

schalige wijze in produktie worden genomen maar geconstateerd 

moet worden dat het niet in het voornemen van de Raad van Bestuur 

ligt dit in Wormer te doen plaatsvinden. 
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Wel zal in deze vestiging de verwerking van asbest op korte ter- 

mijn worden beëindigd. 

Ook anderszins worden op geen enkele wijze nieuwe taken toege- 

voegd, die het verlies aan arbeidsplaatsen kunnen opvullen. 

Het handelen van de Raad van Bestuur wijst in een richting dat 

voor een vestiging die wellicht uiteindelijk slechts 2, mogelijk 

3 machines zal tellen geen plaats meer is binnen het concern. Wij 

achten dit beleid dat gericht is op de afbouw van deze vestiging 

mede bezien in het licht van de gememoreerde toezegging onaan- 

vaardbaar. 

In een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dient niet al- 

leen aandacht te worden geschonken aan de uit financieel en eco- 

nomisch opzicht relevante belangen, maar dient ook een hoge prio- 

riteit te worden gegeven aan het morele recht op arbeid. 

Wij ondersteunen dan ook de aktie van het personeel om de Raad 

van Bestuur te dwingen tot een constructieve samenwerking te komen 

met alle betrokkenen waarbij het veilig stellen van de werkgele- 

genheid centraal staat in plaats van het afbreken daarvan. 

D/ls Aldus uitgegeven door burgemeester en 

‘wethouders van Wormer op 22 januari 1980. 
EN 

secretaris, de burgemeester, 

_ ‚loco Í 

   

     


