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Vragen van het statenlid Evertz, de Kaart (PvdA)  ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 489. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake ontslag 288 FTE 

ZorgSaam  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 21-10-2014)  

1. Heeft het college – behalve uit de media 
– ook op andere wijze kennis genomen 
van deze plannen?  

1. De portefeuillehouder zorg is telefonisch door 
de Raad van Bestuur van ZorgSaam 
Zeeuws-Vlaanderen hiervan op de hoogte 
gesteld. 
 

2. Kan het college ook aangeven wat de 
economische gevolgen van deze ingre-
pen zijn voor Zeeuws-Vlaanderen, inclu-
sief de multiplier-effecten? 

2. In getallen is dit niet weer te geven. Duidelijk 
is dat er een aantal fte's verdwijnen. 
Waarschijnlijk heeft dit een economisch ef-
fect dat vanwege het wegvallen van inkomen 
en minder bestedingen (inclusief de daarmee 
gepaard gaande spin-off) oploopt tot enkele 
miljoenen. 

 
3. Bij eerdere grote ontslaggolven, zoals 

Zalco, Thermphos en Neckermann is 
vanuit het provinciaal bestuur ten be-
hoeve van het personeel actie onderno-
men zoals ondersteuning via een mobili-
teitscentrum voor bemiddeling naar an-
der werk. Is het mogelijk om ook in deze 
situatie ondersteuning te bieden? 
 

3. In tegenstelling tot Zalco, Thermphos en 
Neckermann is ZorgSaam gelukkig niet fail-
liet. Wij zijn gaarne bereid de kennis en erva-
ring die opgedaan is bij eerdere trajecten 
(Zalco, Thermphos en Neckermann) desge-
vraagd (wederom) aan te bieden. 

4. Wat zijn de mogelijkheden voor het per-
soneel om in Vlaanderen aan het werk te 
komen? 

4. Gezien het feit dat de opbouw van het perso-
neelsbestand van ZorgSaam bij ons niet be-
kend is en evenmin bekend is welke fte's dit 
aangaat, is het niet mogelijk om hier inzicht in 
te geven. 
  

    
 MIDDELBURG, 11 november 2014  

 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Evertz, de Kaart drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


