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ons kenmerk
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uw kenmerk
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behandeld door

BSN

M.G. Prent
telefoon

fax

e-mail

140591

(0591)685599

gemeente@emmefl.fll

onderwerp

Afdoening motie

Geachte leden van de raad,

Ter afdoening van uw motie d.d. 18-12-2014 inzake de dreigende sluiting van Philips Lighting
sturen wij u de brieven verzonden aan de Ministers van Economische zaken en Sociale zaken
en werkgelegenheid.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,

de wnd. g eentesecretaris,

A.

.

M. Disch
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Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer mr.dr. L.F. Asscher
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

ons kenmerk

Ontwikkeling, Beleid
& Directiestaf

afdeling

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)

telefoon

fax

Emmen,

(0591)68 55 99

5 februari 2015

15.014975
behandeld door

M.G. Prent

(0591)68 58 03

onderwerp

Sluiting Philips Lighting Emmen

Geachte Minister,
De directie van Philips heeft aangekondigd de fabriek Philips Lighting in Emmen per 30
september 2016 te willen sluiten. De directie van Philips heeft aangegeven tot sluiting
over te gaan om redenen van kostenbesparing. De productie zal worden verplaatst naar
Polen. De fabriek in Emmen is twee jaar geleden aangekocht door Philips en behaalt
economisch gezien uitstekende bedrijfsresultaten.De noodzaak van sluiting is in onze
ogen totaal niet aanwezig.
Op het moment dat Philips Lighting zijn deuren sluit betekent dit een verlies van 240
banen. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de werkgelegenheid bij toeleveranciers en
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor Philips Lighting. Philips geeft aan
maatschappelijk verantwoord ondernemer te zijn maar een dergelijk besluit past niet bij
een dergelijk imago.
Wij keuren deze handelswijze van de directie van Philips ten aanzien van haar
werknemers en de samenleving ten zeerste af en steunen de werknemers van Philips
Lighting in hun strijd voor behoud van werkgelegenheid in Emmen. Wij rekenen op uw
steun om het voorgenomen besluit ongedaan te maken danwel te stimuleren dat Philips
vervangende werkgelegenheid naar Emmen overhevelt. Dit standpunt wordt op basis van
bijgevoegde motie gedragen door de voltallige gemeenteraad van Emmen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
dend gemeentesecretaris,

A.A,W.M. Disch
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Aan de minister van Economische Zaken de heer H. Kamp
postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ontwikkeling, Beleid
& Directiestaf

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)

afdeling

behandeld door

telefoon

fax

Emmen,

M. G. Prent

(0591)68 58 03

(0591)68 55 99

5 februari 2015

ons kenmerk

15.014983

onderwerp

Sluiting Philips Lighting Emmen

Geachte Minister,
De directie van Philips heeft aangekondigd de fabriek Philips Lighting in Emmen per 30
september 2016 te willen sluiten. De directie van Philips heeft aangegeven tot sluiting
over te gaan om redenen van kostenbesparing. De productie zal worden verplaatst naar
Polen. De fabriek in Emmen is twee jaar geleden aangekocht door Philips en behaalt
economisch gezien uitstekende bedrijfsresultaten.De noodzaak van sluiting is in onze
ogen totaal niet aanwezig.
Op het moment dat Philips Lighting zijn deuren sluit betekent dit een verlies van 240
banen. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de werkgelegenheid bij toeleveranciers en
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor Philips Lighting. Philips geeft aan
maatschappelijk verantwoord ondernemer te zijn maar een dergelijk besluit past niet bij
een dergelijk imago.
Wij keuren deze handelswijze van de directie van Philips ten aanzien van haar
werknemers en de samenleving ten zeerste af en steunen de werknemers van Philips
Lighting in hun strijd voor behoud van werkgelegenheid in Emmen. Wij rekenen op uw
steun om het voorgenomen besluit ongedaan te maken danwel te stimuleren dat Philips
vervangende werkgelegenheid naar Emmen overhevelt. Dit standpunt wordt op basis van
bijgevoegde motie gedragen door de voltallige gemeenteraad van Emmen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de waaend gemeentesecretaris,

A.)LW.M.

