
 
 

  

  

  

  
 

 

Moerdijk 

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Moerdijk  

  Postbus 4  

4760 AA Zevenbergen  
 

Onderwerp: Vragen ex artikel 37 RvO over de sluiting van Tetra Pak 

 

Datum: 15 april 2014 

 

 

Geacht college, 

 

De afgelopen maanden is er veel rumoer geweest omtrent de sluiting van Tetra Pak en het 

verdwijnen van meer dan 200 arbeidsplaatsen. Hierover heeft de PvdA eerder vragen gesteld aan 

wethouder Kamp tijdens de commissie Bestuur en Middelen, dit kunt u terugvinden in de 

besluitenlijst van de commissie van 30 januari jl. Ook heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA 

in Den Haag vragen gesteld aan het Kabinet. 

 

Op 15 april jl. bericht BN de Stem dat de werknemers zich door de gemeente Moerdijk aan hun lot 

overgelaten voelen. Verder wordt in het artikel gemeld dat er ook nog niet met de directie van Tetra 

Pak gesproken is. 

 

Nu blijft de positie die het college heeft ingenomen betreffende de sluiting onduidelijk. Dit roept bij 

ons een aantal vragen op. 

 

1. Wat heeft u tot nu toe gedaan om Tetra Pak te behouden? 

2. Wat wilt u gaan doen om Tetra Pak te behouden? 

3. In BN de Stem van 15 april jl. staat dat de werknemers zich in de kou gezet voelen door de 

gemeente. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, heeft u inmiddels actie ondernomen en op 

welke manier? 

4. Als het tot een sluiting komt, wat gaat u dan doen om zoveel mogelijk mensen te helpen aan 

een goede oplossing? Wat heeft u op dit vlak inmiddels ondernomen? Welke inspanningen 

gaat u leveren om ervoor te zorgen dat de medewerkers van werk naar werk gaan? 

5. Is er bekend hoeveel van de medewerkers uit de gemeente Moerdijk komen? 

6. Is er bekend hoeveel van de medewerkers uit het dorp Moerdijk komen? 

7. Klopt het dat u nog niet met de directie van Tetra Pak heeft gesproken? 

8. Heeft u contact gelegd met de vakbonden? Zo ja, hoe verlopen deze contacten? 

9. Heeft u direct contact gelegd met de medewerkers van Tetra Pak? 

10. Op welke manier heeft u uw betrokkenheid getoond? 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze: 

 

Bisar Çiçek 
 


