
 
 

 

 

 

 

Heerlen, 6 november 2012 

 

 
Aan de Colleges van B&W van de Licom Gemeenten 
Aan de Raadsleden van de Licom Gemeenten 
 

Geacht college/geachte raadsleden, 

 

Hierbij vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. 

Onlangs hebben wij als Vakbonden meerdere malen intensief 
overleg gevoerd met wethouders uit de Licom gemeenten inzake 
de schrijnende situatie waarin ca. 30 CAO medewerkers van 
Licom dreigen terecht te komen.  

Van meet af aan hebben wij bij de gemeenten gepleit voor een 
sociaal vangnet, omdat wij er van overtuigd zijn dat de 
gemeenten, nadrukkelijk, een sociaal morele en 
maatschappelijke verplichting hebben naar deze medewerkers 
toe. Per slot van rekening hebben zij gedurende vaak zeer 
lange tijd mede uitvoering gegeven aan de sociale 
werkvoorziening binnen de regio. Bij uitstek een publieke 
taak.  

We hebben de portefeuillehouders aangeboden om als vakbonden 
te praten over de inhoud van het sociale vangnet zodat 
concreet zou worden dat niet gezocht wordt naar een goudomrand 
sociaal plan, maar enkel een regeling om de ergste financiële 
nood te lenigen. 

De portefeuillehouders hebben ons inmiddels laten weten 
slechts op beperkte, immateriële wijze, ondersteuning te 
willen bieden. Een verdere, materiële, ondersteuning om de 
verstrekkende gevolgen voor deze beperkte groep op te vangen 



wordt resoluut van de hand gewezen. We blijven als bonden van 
mening dat er een sociaal vangnet dient te komen, te meer daar 
nu steeds duidelijker wordt dat de faillissementsaanvraag 
voorkomen had kunnen worden en langs de geleidelijke weg ook 
voor deze groep medewerkers een oplossing gevonden had kunnen 
worden. Daarnaast is ons duidelijk geworden dat de gemeenten 
reeds sinds medio vorig jaar actief betrokken zijn geweest bij 
de koerswijziging van Licom en daarbij de mogelijkheid hadden 
om ook voor de te verwachten boventallige medewerkers een 
voorziening te treffen. Het nalaten hiervan geeft naar onze 
opvatting weinig blijk van sociaal maatschappelijke 
betrokkenheid. 

De nu ingeslagen weg dwingt iedereen tot snel handelen, wat 
tot onzorgvuldigheid leidt. De gekozen aanzegprocedure heeft 
tot veel onrust geleid en recent is op het allerlaatste moment 
voorkomen dat er problemen zouden ontstaan bij de voortzetting 
van het pensioen. 

Ons is duidelijk geworden dat de betrokken wethouders een 
kille, strikt juridische lijn volgen en op grond daarvan alle  
verantwoordelijkheid van de hand wijzen. De menselijke maat 
ontbreekt! Overigens geldt dit niet alleen ten aanzien van de 
hier boven vermelde groep, maar ook ten aanzien van de 
medewerkers die wel zijn overgenomen. Ondanks dat door de 
gemeenten met de curator is afgesproken dat nagenoeg dezelfde 
arbeidsvoorwaarden van toepassing zouden zijn, blijkt uit de 
aangeboden contracten dat hiervan wordt afgeweken. Zo heeft 
iedereen een contract van een jaar aangeboden gekregen en 
worden secundaire arbeidsvoorwaarden rigoureus en zonder enige 
vorm van overleg geschrapt. Omdat ook dit voor deze groep 
zware financiële consequenties met zich mee brengt gaan we 
hierover nog in overleg met de gemeenten. 

Omdat ons is gebleken dat verder overleg met de 
portefeuillehouders inzake een sociaal vangnet niet tot 
resultaat zal leiden, wenden we ons tot de colleges van B&W en 
de Gemeenteraden met het nadrukkelijke verzoek om alsnog 
inhoud te geven aan de sociaal maatschappelijk 
verantwoordelijkheid in deze van de 11 Licom gemeenten. Wij 
stellen het op prijs als u probeert, indien u onze visie 
deelt, de portefeuillehouders tot een ander inzicht te 
bewegen.  



De (ex) CAO werknemers van Licom dreigen op alle fronten kind 
van de rekening te worden door deze gang van zaken. De (ex) 
CAO werknemers van Licom rekenen dan ook op uw steun.  

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekenden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Sarah Baghat-Ziadi, Abvakabo FNV,   06-11628393 
Frans Soeren, CNV Publieke Zaak,   06-53388024 
Walter Kunstek, De Unie,    06-52522089 
Will Kapell, Vakbond ABW,    06-46068066 
 


