
GEMEENTE WORMER 

Aan de heer J.G. Daas 

Koördinator Ambtelijke Werkgroep Van Gelder. 

Tijdens het bezoek wat de werkgroep Van Gelder Zal Blijven aflegde aan 

Den Haag, werd in de informele vergadering van de kamercommissie voor Ekono- 

mische en Sociale Zaken een aantal vragen gesteld die voor die commissie 

kennelijk van groot belang waren en waarover de werkgroep het antwoord min 

of meer schuldig moest blijven. Het lijkt mij dienstig dat de ambtelijke 

werkgroep in deze probeert de nodige informatie te ontwikkelen. 

De heer Braam, tweede kamer lid voor de WVD wilde gaarne een overzicht 

hebben van de verliesontwikkelingen bij Van Gelder over een lange periode, 

Met name is hij geïnteresseerd in de rol die de fabriek in Wormer in dat 

beeld vervult. Voorts is hij geïnteresseerd in de betekenis die de recycling 

kan hebben op het gehele produktiepakket en welke plaats Van Gelder in deze 

markt inneemt. Ook hier weer gaarne toespitsing op de bijdrage van Wormer 

in dit geheel. 

“De heer Duinker wilde weten wat voor effekt de plaatsing van de glas- 

vezelvliesmachine in Apeldoorn c.q. Wormer zou hebben op het aantal arbeids- 

plaatsen. Hoeveel zijn er direkt bij betrokken en wat voor neveneffekt op 

de algehele rentabliteït : heeft de plaatsing in de één of in de andere 

plaats. 

Naar aanleiding van cijfers over verloop en de prognoses van de plaats- 

baarheidstelden verschillende kamerleden een verdere uitdieping op prijs. 

Genoemde overzichten voeg ik hierbij. 

Met name de heer De Vries, CDA wilde weten wie deze prognoses had opge- 

steld en hoe hard ze waren. 

De heer Jansen, PPR moesten we laten zitten met zijn vraag over de wijze 

waarop de kosten toeberekend worden aan de produktiebedrijven. 

Het lijkt mij een goede zaak als de ambtelijke werkgroep zich zal buigen 

over de samenstelling van dokumentatie inzake Van Gelder waarbij in ieder 

geval aan de orde komen het plaatselijkeenhet regionale aspektvoor wat be- 

treft de werkgelegenheid en het milieu. Een en ander zou naar vermogen ge-. 

plaatst moeten worden tegenover de algehele attu ar Van Gelder. 
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