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Subject: Art. 42 vragen SP inzake verkoop Snel Shared Logistics
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Aan het college
Cc raad
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van SP inzake de verkoop van Snel Shared Logis�cs. Conform het RvO dient het
college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 5 januari a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Onno Vliegenthart | Raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428619 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl 
 

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Vragen ex art 42 RVO inzake verkoop Snel Shared Logistics’ 

Het Woerdense vervoersbedrijf Snel Shared Logistics wordt overgenomen door Vos Logistics in 
Oss. Er werken 414 mensen bij Snel. 

De SP heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Betekent de verkoop van Snel dat er arbeidsplaatsen verloren gaan voor Woerden (en 
naburige gemeenten)? Zo ja, hoeveel?  

2. Indien werknemers worden overgenomen, is dit dan tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden of 
moeten ze opnieuw solliciteren met alle gevolgen van dien? 

3. Bent u het eens dat de gemeente er alles dient te doen wat in diens vermogen ligt om te 
voorkomen dat arbeidsplaatsen voor Woerden (en omgeving) verloren gaan?  

4. Heeft de verkoop te maken met onzekerheden t.a.v. (toekomstige) keuze(s) voor schuifruimte 
voor bedrijventerreinen of de ligging ervan? Of met de visie van het college op Woerden? 

5. Is er een verband tussen de verkoop en de gebiedsontwikkeling Middeland? Zo ja, welk? 

6. Hoe waarborgt het college dat Woerden voor huidige werkgevers en nieuwe ondernemers 
een aantrekkelijke gemeente blijft kwa infrastructuur, ontwikkelingsruimte etcetera?  

7. Hoe wordt de werkgelegenheid gewaarborgd als Woerden richting 60.000 inwoners groeit?  

8. Werkt het college in het kader van werkgelegenheid samen met andere gemeenten in de 
regio? Met welk resultaat? 
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