Van: Ans Putman [mailto:ansputman@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 15 november 2019
Onderwerp: Art. 38 vragen
Beste mensen.
Via verschillende kanten ben ik benaderd over mijn uitspraak dat de Poolse werknemers
bij o.a de Esbro het werk doen dat onze mensen niet willen doen.
Dat zal voor een deel opgaan maar lang niet altijd schijnbaar en erger nog, er zijn
Nederlandse mensen ontslagen omdat ze te duur waren en daarvoor in de plaats zijn de
Poolse arbeiders aangenomen is mij vertelt.
Nu kan ik mij nog herinneren dat destijds bij de verplaatsing van de Esbro, wat een
kostbare aangelegenheid was, één van de argumenten was, dat ze veel laagopgeleide
mensen uit de regio in dienst hadden en dat vonden wij een belangrijk gegeven.
Nu weet ik niet meer of we daar destijds met de Esbro afspraken hebben gemaakt, is dit te
achterhalen?
Mijn art. 38 vragen aan het college;
1 Van verschillende kanten gehoord dat de arbeidsmigranten de banen van Nederlandse
mensen die wel het werk willen doen bij de Esbro, maar tegen een normaal loon, deze
banen wegkapen omdat ze voor een beduidend minder uurloon werken. Is dit bij u ook
bekent?
2 Zo ja, over ongeveer hoeveel mensen hebben we het dan?
3 Wanneer de arbeidsmigranten in onze gemeente wonen en gebruik maken van onze
voorzieningen, staan ze dan ook ingeschreven bij de gemeente, zodat wij via het rijk een
inwonerbijdrage ontvangen?
4 Zijn er destijds met de Esbro afspraken gemaakt inzake het in dienst hebben van
mensen uit de regio? De Miljoenen die de gemeenschap heeft bijgedragen aan de
verhuizing schept toch ook verplichtingen?
5 Is er overleg met de Esbro inzake het in dienst nemen van mensen die nu een uitkering
hebben en er wel willen werken?
6 Is het College bereid om wanneer dat overleg er niet is, alsnog dat te gaan doen?
De fractie vraagt om mondelinge beantwoording in de raadsvergadering.
Vriendelijke groet
Ans Putman
Partij voor Lokaal Maatwerk.

