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Werkgevers weigeren 
invloed gemeenten 
‚‚ Voorwaarden 

vestiging 

in wet” 
Van onze correspondent 

DEN HAAG — De werkgevers in de 
Sociaal-Economische Raad (SER) wil- 
len geen invloed van gemeenten op het 
interne sociale beleid van onderne- 
mingen. Zij zien wel — met de werkne- 
mers en onafhankelijke kroonleden in 
de raad — heil in een landelijke wetge- 
ving, die gemeenten de bevoegdheid 
geven voorwaarden te stellen aan de 
vestiging van bedrijven binnen hun 
grenzen. De raad sprak vrijdag over 

" een desbetreffend advies aan de mi- 
nister van Sociale Zaken. 

Rotterdam, Utrecht en het haven- 
schap Delfzijl kennen een sociaal vesti- 
gingsbeleid. Achtergrond daarvan is 
de ervaring, dat de vestiging van be- 
drijven kan leiden tot sociale spannin- 
gen binnen de gemeente. Kern van het 
beleid is het verstrekken van informa- 
tie door de ondernemingen over: het 
aantal arbeidsplaatsen, de huisvesting 

‚ van de (buitenlandse) werknemers, mi- 
lieu-maatregelen en zo meer. Verder 
moet het bedrijf zich bereid verklaren 
met de vakbeweging over inspraak en 
reorganisaties te praten. 

De behoefte aan een nationale wetge- 
ving bestaat, omdat steeds meer steden 
overgaan. tot het voeren van een vesti-   

gingsbeleid. Daardoor dreigt, vindt ad- 
viesaanvrager Boersma (Sociale Za- 
ken), een warwinkel van procedures te 
ontstaan. Bovendien bestaat er grote 
rechtsongelijkheid tussen bedrijven 
die zich op gemeentegrond op particu- |_ 
liere grond willen vestigen. In het laat- 
ste geval heeft de gemeente niet het 
recht voorwaarden te stellen. 

Het Rotterdamse beleid, dat als voor- 
beeld diende in die discussie, werd 
sterk gekritiseerd door de werkgevers 
en de meeste kroonleden (mevrouw E. 
Sevenhuysen-Hoogewooning uitgezon- 
derd). Vooral de „bereidverklaring” 
van de ondernemer om met de vakbe- 
weging overleg te voeren en hierover 
verslag aan de gemeente uit te brengen 
werd onaanvaardbaar genoemd. De 
werkgevers vinden de verplichting 
hiertoe in strijd met de vrijheid van 
contractpartners (werknemers en 
werkgevers). Het recht van de gemeen- 
ten om informatie te vragen aan be- 
drijven „werd niettemin eenstemmig 
aanvaard. 
Over de vraag of in afwachting van 

een landelijke regeling gemeenten „ex- 
perimenteel” _ vestigingsvoorwaarden 
mogen stellen is de raad verdeeld. 
Werknemers en mevrouw Sevenhuy- 
sen vinden van wel. Werkgevers en de 
overige kroonleden zijn daar tegen. De 
CNV-er Van der Meulen vond het niet 
erg vastbesloten van de werkgevers 
om wel voor een landelijke regeling te 
zijn en het Rotterdams voorbeeld af te 
wijzen. Het kroonlid Sevenhuysen zet- 
te verder een vraagteken bij de moge- 
lijkheid voor ondernemers in beroep te 
gaan tegen een afwijzing van de ge- 
meente. Zij vindt dat niet nodig.  
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