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Ondenruerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake sluiting

Wabco Meppel

Geachte mevrouw Wollerich,

ln uw brief d.d.24 september 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de voorge-

nomen sluiting van autoleverancier Wabco in Meppel. Deze vragen beantwoorden wij

als volgt.

Vraaq I
Was het College van GS op de hoogte van dit voorgenomen besluit van Wabco?

Antwoord 1

Nee, wij waren niet op de hoogte van dit voorgenomen besluit van Wabco.

Vraag2
ls het bekend bij het College van GS of dit besluit van de directie met de

Ondernemingsraad is besproken?

Antwoord 2
Ja, zoals wettelíjk verplicht, heeft de directie dit voorgenomen besluit voor ad-

vies aan de Ondernemingsraad voorgelegd.
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Vraaq 3

ls hier sprake van een definitief of voorgenomen besluit?

Antwoord 3

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moet de Ondernemingsraad eerst
advies uitbrengen over het voorgenomen besluit en neemt de directie pas daar-

na het formele besluit.

Vraag 4

Wabco geeft aan dat ze vervangende werkgelegenheid wil zoeken voor haar werkne-
mers. ls dat dan in Drenthe?

Antwoord 4

De inzet is om vervangende werkgelegenheid in de omgeving van Meppelte
behouden. ln de eerste plaats gaat het om het behoud van werkvoor de men-
sen zelf. Er is hierover al contact met werkgevers en detacheringsbureaus.

Vraaq 5
Gaat het College van GS dit besluit met de Raad van Bestuur van Wabco bespreken?

Antwoord 5
Er is alcontact met de directie van de vestiging in Meppel. Hier zal in eerste in-

stantie het gesprek mee plaatsvinden.

Vraaq 6

ls het College van GS bereid het besluit van Wabco te bespreken met de minister van

Economische Zaken?

Antwoord 6

Vooralsnogis de rnsúeek om dit niet met de minister te bespreken. Wel hebben

wij contact met het college van Burgemeesfer en Wethouders van de gemeente

Meppel opgenomen.

Hoogachtend,

Gedep n van Drenthe,

secretaris

wa/col



 Statenfractie Drenthe 
 
 
 
Assen, 24 september 2015 
  
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO sluiting Wabco Meppel 
 
  
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Autotoeleverancier Wabco, gevestigd in Brussel met een vestiging in Meppel, heeft besloten 
deze vestiging te sluiten en de productie over te hevelen naar een zogenaamd 
‘lageloonland’. Daarmee vervalt opnieuw een groot aantal arbeidsplaatsen in Meppel. De 
mededeling over deze fabriekssluiting kwam voor de CDA-Statenfractie volkomen 
onverwachts en het is nauwelijks voor te stellen dat het concern vooraf geen overleg heeft 
gevoerd met de gemeentelijke en/of de provinciale overheid. 
 
De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen aan het College: 

1.  Was het College van GS op de hoogte van dit voorgenomen besluit van Wabco? 

2.  Is het bekend bij het College van GS of dit besluit van de directie met de ondernemingsraad is 

  besproken? 

3.  Is hier sprake van een definitief of voorgenomen besluit? 

4.  Wabco geeft aan dat ze vervangende werkgelegenheid wil zoeken voor haar werknemers. Is dat 

  dan in Drenthe? 

5.  Gaat het College van GS dit besluit met de Raad van Bestuur van Wabco bespreken? 

6.  Is het College van GS bereid het besluit van Wabcote bespreken met de Minister van 

  Economische Zaken? 

  

Namens de CDA-Statenfractie, 

 

Riette Wollerich 

 


