
fCP 
O 3 DEC. 2015 

Statenfractie Provincie Groningen 
Turfsingei 83 
9712 KL Groningen 
050-316 4568 fïQOFMI IMKQ 
groenlinks® ps-provinciegroningen.ni i-i î rvo 

PROViNCiE GRONlIiJGEN 

Groningen, 2 december 2015 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen Sluiting UWV locatie Veendam 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

Zoals u bekend is, wordt in het oosten van onze provincie een forse inzet gepleegd op het terugdringen van de 
werkloosheid en het omzetten van beschermde arbeidsplaatsen binnen de WSW-bedrijven naar zoveel mogelijk 
reguliere banen. Hierin wordt samengewerkt door veel partijen, waaronder provincie, gemeenten en het UWV. 
Door de speciaal hiervoor aangestelde commissie Van Zijl is een rapport opgesteld met hierin een plan van 
aanpak voor het oostelijke deel van onze provincie. 

Het bevreemdt ons dan ook te moeten vernemen dat een van de betrokken partijen, het UWV heeft besloten 
haar activiteiten vanuit de locatie Veendam binnenkort te verhuizen naar haar locatie te Groningen. In dit kader 
hebben wij de volgende vragen aan u. 

• 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? 

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

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? 

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? 

• 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? 

• 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? 

Wij zijn zeer verontrust over deze ontwikkelingen en zien uw reactie dan ook graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten. 
Statenfractie GroenLinks 
Hendri Meendering 


