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Uw brief van: Ons kenmerk: 362094 
Uw kenmerk: Bijlage(n): 
Afdel ing/Team: Team Kabinet Behandeld door: C Gulpen 
Onderwerp: Beantwoording vraag art. 33 RvO Telefoonnummer: 0475-478 478 

Geachte heer Peters, 

Op 11 juli 2014 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over 
afspraken met Action. Hierover heeft u op 23 juli een tussenbericht ontvangen. Onderstaand treft u 
onze antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1: Wat zijn de precieze afspraken die uw college heeft gemaakt in relatie tot de verlaagde 
grondprijs voor het nieuwe Action distributiecentrum? 

Antwoord 1: Er zijn geen afspraken gemaakt over een verlaagde grondprijs. 

Vraag 2: Op welke manier zijn gemaakte afspraken vastgelegd in relatie tot het in dienst nemen van 
mensen met een uitkering uit Echt-Susteren en haar directe omgeving? 

Antwoord 2: Action heeft in gezamenlijkheid met Stuurgroep Arbeidsmarkt Midden-Limburg de 
intentie uitgesproken kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de gemeentelijke 
bestanden toe te leiden naar werk bij Action. Om dit te ondersteunen is door de betrokken 
gemeenten, waaronder Echt-Susteren, het aanbod gedaan kandidaten door middel van training en 
opleiding geschikt te maken voor een baan in de logistiek en daarmee aantrekkelijker te maken voor 
Action. 

Vraag 3: Hoeveel (aantallen) mensen met een uitkering zijn intussen daadwerkelijk aan het werk 
gesteld en hoeveel gaan er op korte termijn (voor eind 2014) nog aan het werk? 

Antwoord 3: Binnen de arbeidsmarktregio Midden-Limburg wordt emaar gestreefd de volgende 
aantallen te laten instromen: 
- 50 WWB-kandidaten; 
- 50 27-minners; 
- 25 55-plussers. 

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur. 
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Het streven is de eerste groep te laten starten in het najaar van 2014. Een aantal mensen uit de 
verschillende uitkeringsbestanden is reeds op eigen initiatief en via de reguliere sollicitatieprocedure, 
dan wel via tussenkomst van het UWV bij Action aan de slag gegaan. 

Vraag 4: Werft Action ook (of heeft geworven) bij bemiddelaars die voornamelijk buitenlandse 
(Europese) werknemers aanbieden? 

Antwoord 4: Dit is een bedrijfsaangelegenheid van Action zelf, waar het college geen zeggenschap 
over heeft en derhalve geen uitspraken over kan doen. 

Vraag 5: Op welke wijze kan uw college ingrijpen als Action zich niet aan gemaakte afspraken 
houdt? 

Antwoord 5: Zie antwoord op vragen 1 en 2. 

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en ithouders van Echt-Susteren, 

drs. G.W.T. van Balkom 
secretaris 
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