
 
 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
 

(vragen ingevolge artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 

de gemeente Gennep) 

 

 

RG no.:                                                                                                 (In te vullen door de raadsgriffie) 

 

 

Datum: 31 januari 2015. 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

 

Steller vragen: fractie PvdA 

 

Onderwerp: ontslag medewerkers Dichterbij. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het College van Gennep op enigerlei wijze vooraf benaderd door Dichterbij over de 

reorganisatie bij Dichterbij en het ontslag van ruim 500 medewerkers bij dit bedrijf? 

2. Heeft het college en meer in het bijzonder hebben de wethouder van sociale zaken en de 

wethouder economische zaken voor 30 januari jl. contact gezocht met Dichterbij om te 

bespreken of de gemeente Gennep mogelijk ondersteuning zou kunnen bieden om de gevolgen 

van deze reorganisatie voor de werknemers te kunnen verzachten? 

3. Is het College van Gennep op enigerlei wijze betrokken geweest bij de onderhandelingen over 

het sociaal plan tussen Dichterbij, de ondernemingsraad en de vakbonden? 

4. Is het bekend bij het College van Gennep dat dit nog maar de 1
e
 reorganisatieronde is en dat er 

dit jaar nog meer zullen volgen? 

5. Is het college voornemens om in de toekomst een meer actieve rol op te eisen om zodoende 

wellicht werkgelegenheid in de zorgsector te kunnen behouden?    

6. De boventallig verklaarde werknemers wonen veelal in de gemeente Gennep.  

Ziet het college van Gennep, met in gedachten de belangrijke rol die gemeenten nu hebben in 

het sociaal domein, concrete mogelijkheden om deze mensen te begeleiden van werk naar 

werk? 

 



 

Toelichting: 

Op 30 januari 2015 zijn 130 werknemers van Dichterbij op de hoogte gesteld van het ontslag.  

Dit is echter pas de eerste ronde. Op korte termijn volgen er meer.  

Er worden door dit besluit veel Gennepse gezinnen getroffen.  

De zorgsector is vanouds een belangrijke economische peiler binnen de gemeente Gennep. Het kan 

dan ook volgens de fractie van de PvdA niet zo zijn dat het college en de politiek in Gennep lijdzaam 

toekijken hoe de kwaliteit van de zorg en de werkgelegenheid in de zorgsector afbrokkelen.  

 

De gemeente Gennep kiest volgens het OMO beleidsplan voor een regie- en samenwerkingsmodel. 

De fractie van de PvdA is dan ook van mening dat het college van Gennep en meer in het bijzonder de 

wethouders van sociale zaken en economische zaken, een meer proactieve rol zouden kunnen en 

zouden moeten spelen in het behoud van kwalitatieve zorg en de daarmee samenhangende 

werkgelegenheid binnen de gemeente Gennep. 

 

De fractie van de PvdA Gennep is verder van mening dat politiek Gennep haar verantwoordelijkheid 

moet nemen en wil op korte termijn raadsbreed overleg over mogelijkheden om werkgelegenheid in de 

zorgsector binnen de gemeente Gennep te behouden en te bevorderen. 

 

 

Ondertekening en naam, 

Luc Brouwers/Theo Kersten 

Fractie PvdA 

 

 

 


