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Statenfractie GroenLinks - schriftelijke vragen inzake sluiting 
UWV locatie Veendam 
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Geachte heer Meendering, 

In uw brief van 2 december 2015 heeft u vragen gesteld inzake de sluiting van het 
UWV locatie Veendam. Wij beantwoorden uw vragen als volgt: 

Vraag 1: 
Bent u op de hoogte van het voorgenomen besluit van het UWV om de locatie 
Veendam te sluiten en zo ja sinds wanneer? Heeft u hierover contacten 
onderhouden met het UWV en zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? 

Antwoord: 
Ja. In 2011 was reeds bekend dat UWV een groot aantal vestigingen zou gaan 
sluiten, waaronder die in Veendam. Kabinetsbezuinigingen op arbeidsbemiddeling 
in combinatie met digitalisering van werkzaamheden (meer mogelijkheden zaken 
digitaal te regelen maakt dat er minder aanloop is op kantoren) maakten deze 
ingrepen noodzakelijk. Uiteindelijk blijven er 30 vestigingen over. Als UWV vertrekt 
kunnen gemeenten er overigens zelf voor kiezen de werkpleinen open te houden. 

Vraag 2: 
Bent u het met de Statenfractie van GroenLinks eens dat de verplaatsing van de 
UWV-activiteiten ongewenst is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Klanten kunnen bij het UWV veel zaken online regelen, van de aanvraag van de 
uitkering tot het volgen van webinars, inleveren van werkbriefjes en het stellen van 
vragen. De dienstverlening verloopt steeds meer digitaal, net als dat bij andere 
dienstverleners het geval is. Voor persoonlijk contact kunnen klanten terecht bij 
UWV te Groningen. Klanten die behoefte hebben aan extra uitleg bij het werken 
via de website (werk.nl) zijn altijd zonder afspraak welkom op de inloopmiddagen. 
Daarnaast organiseert UWV regelmatig netwerkbijeenkomsten, workshops en 
speeddates met werkgevers. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dtensWeriening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeüng Communicatie en Kabinet, Pubiieksvoortichting: 050 3164160 



Vraag 3: 
Op welke wijze passen de maatregelen van het UVW om de locatie Veendam te 
sluiten binnen de plannen van de commissie Van Zijl om de werkgelegenheid in 
Oost Groningen een verdere stimulans te geven. Kunt u uw visie onderbouwen? 

Antwoord: 
De vermindering van het aantal kantoren in Oost Groningen is voor een grote 
groep mensen zonder werk, met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt, niet 
een hele gunstige. Deze groep mensen heeft over het algemeen meer baat bij een 
directe persoonlijke aanpak en minder baat bij de digitale aanpak die het UWV 
voorstaat. Om mensen aan het werk te krijgen (doelstelling van de Cie Van Zijl), in 
de veronderstelling dat er genoeg vyerk ik, is het belangrijk om een goed beeld te 
hebben van deze groep. Of sluiting van UWV kantoren daar een bijdrage aan 
levert, is maar geheel de vraag. 

Vraag 4: 
Komen er alternatieven voor de werkzoekenden die nu letterlijk op een veel grotere 
afstand tot het UWV komen te staan en hoe zien deze alternatieven eruit? 

Antwoord: 
Klanten kunnen terecht bij UWV in Groningen en als de reisafstand meer bedraagt 
dan 15 kilometer bij een enkele reis ontvangen zij een reiskostenvergoeding. 

Vraag 5: 
Ben u ook van mening dat de sluiting van de UWV locatie in Veendam in 
tegenspraak is met uitspraken van Minister Asscher dat er meer persoonlijk 
contact moet zijn tussen werkzoekenden en het UWV? 

Antwoord: 
Het besluit om terug te gaan naar 30 regiovestigingen dateert reeds van 2011, de 
uitspraken van Minister Asscher werden eind 2015 gedaan. Wij constateren ook 
dat het uiteraard vreemd is dat ze eerst besluiten dat er vestigingen dicht gaan en 
onlangs weer naar buiten wordt gebracht dat er meer persoonlijk contact moet 
komen. Dit is, wat ons betreft, met elkaar in tegenspraak. Het UWV geeft aan dat 
persoonlijk contact niet afhankelijk is van een locatie, maar dat dit op allerlei 
manieren kan worden gerealiseerd. 

Vraag 6: 
Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met het UWV en eventueel 
andere betrokken partijen over de recente ontwikkelingen bij het UWV en hiervan 
verslag te doen aan Provinciale Staten? 

Antwoord: 
Ja, hiertoe zijn wij bereid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


