ONDERNEMINGSRAAD LICOM N.V.
Heerlen, 9 oktober 2012
Geacht gemeenteraadslid,
Afgelopen vrijdag hebben de gezamenlijke vakorganisaties en de ondernemingsraad van Licom N.V.
een petitie aan de gouverneur aangeboden. In deze petitie wordt de provincie opgeroepen om een
“commissie van wijzen” bijeen te brengen. Deze commissie zou wat ons betreft alle
belanghebbenden (gemeentes, directie, bewindvoerder, raad van commissarissen, wsw-raden,
ondernemingsraad en vakorganisaties) bij Licom N.V. bijeen moeten brengen. Daaruit zou een
masterplan moeten vloeien waardoor behoud van (maximale) werkgelegenheid voor Oostelijke ZuidLimburg wordt geborgen.
Tot onze schrik en verbazing bereikten ons gisteren berichten dat de vertegenwoordigers van de
aandeelhouders (de AVA, uw wethouders) niet in wensten te gaan op de uitnodiging van de
gouverneur om mee te werken aan een “commissie van wijzen”. De beweegredenen van uw
wethouders zijn ons een raadsel. Wij menen ook dat het zeer onverstandig is om deze uitgestoken
hand vanuit de provincie af te slaan.
Daarnaast constateren we ook dat er nog steeds verschillende beelden heersen bij betrokken
partijen. In de media worden allerhande cijfers en veronderstellingen gepresenteerd door de directie
en AVA. Deze cijfers en veronderstellingen komen niet met elkaar overeen. De gezamenlijke
vakorganisaties en ondernemingsraad van Licom N.V. zijn van mening dat verschil van mening over
cijfers nooit in het belang kan zijn voor het behoud van werkgelegenheid. Het dient wat ons betreft
enkel het doel van “de zwarte piet toeschuiven”. En dat is iets wat we nu juist niet kunnen gebruiken
in dit dossier.
Om die reden vragen wij u, als democratisch hart van uw gemeente, uw controlerende,
toezichthoudende, maar ook initierende rol als gemeenteraadslid in dit dossier met verve te
vervullen. Wij zijn van mening dat het belang van de gemeenschap als geheel voorop moet staan.
Een gemeenschap waar de 4.300 Licom-medewerkers een sociaal onderdeel van uitmaken. Inwoners
van uw gemeentes die moeten kunnen rekenen op uw steun en uw weloverwogen besluit. Op dit
moment staat de werkgelegenheid voor alle medewerkers, door de ontstane situatie, ernstig onder
druk.
Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat gemeenteraden op basis van zeer summiere informatie, die
bovendien ook nog eens verschilt van informatie die via andere bronnen beschikbaar is, besluiten
“de stekker uit Licom te trekken” om daarna zomaar ruim 16 miljoen euro beschikbaar te stellen om
“de krenten uit de pap” van Licom te kopen na faillissement. Dat hierdoor over de rug van 4.300
medewerkers en inwoners een strijd tussen AVA en directie/rvc gevoerd wordt, is wat ons betreft

buiten alle proporties. Om deze reden hebben wij juist gekozen om te pleiten voor een “commissie
van wijzen”, die met gezag en boven de partijen tot een afgewogen en gedragen masterplan voor de
sociale werkvoorziening zou komen.
Wij roepen u op de “gepresenteerde feiten” te (laten) controleren. Wij roepen u op om uzelf te laten
informeren door andere partijen dan uw wethouder. Wij roepen u ook op van uw wethouder te
eisen mee te werken aan een “commissie van wijzen”. Vanuit het gegeven dat “waar twee kijven er
ook twee schuld hebben”, kan een onafhankelijke commissie orde scheppen in de bestuurlijke chaos
waar de sociale werkvoorziening op dit moment in dreigt onder te gaan. Dit alles ten koste van de
werkgelegenheid van 4.300 inwoners en hun gezinnen.
Wij roepen u voorts op om ook speciaal aandacht te geven aan de positie van 189 cao-medewerkers
van Licom. Velen werken al decennia lang voor SW-medewerkers. Het lijkt er op dat uw wethouder
onder zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit wilt komen voor deze medewerkers. Een
deel zal vast en zeker werk blijven houden, maar een ander deel moet ongetwijfeld afvloeien. Wij
willen dat ook voor die 4 à 5 inwoners per gemeente, waar uw wethouder kennelijk afscheid van wil
nemen, een sociaal vangnet wordt gecreërd. Hier ligt een morele plicht van de wethouders.
Kortom, wij rekenen op u waar het gaat om de belangen van 4.300 inwoners en tevens Licommedewerker, en hun gezinnen te verdedigen. Steun ons in streven naar een “commissie van wijzen”.
Steun ons in het voorop stellen van de werkgelegenheid van ALLE 4.300 Licom-medewerkers. Maak
de beeldvorming compleet door u te voeden met informatie uit verscheidene bronnen, oordeel
daarna met wijsheid, en beslis vervolgens met uw hart.
Wij zijn altijd bereid u nadere informatie te verstrekken, mocht u daar prijs op stellen.
Wij wensen u een fijne vergadering toe.
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