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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. Afspraken met
DC Zalando over werknemers

Geachte mevrouw Verhoef en de heer Xhemaili,
Op 22 juli 2019 heeft u raadsvragen ingediend over ‘Afspraken met DC Zalando over werknemers’.
Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Waarom is de raad pas geïnformeerd over de komst van DC Zalando in Bleiswijk nadat het contract
getekend was? Waarom heeft dit niet eerder (vertrouwelijk) plaats gevonden?
Antwoord
De komst van Zalando is een enorme impuls voor de regionale economie en biedt veel werkgelegenheid.
De gemeente is geen eigenaar van de locatie die Zalando uitgekozen heeft voor de vestiging van haar
DC. De grond van is eigendom van de ontwikkelaar ULP (samenwerking van Somerset en USAA Realco).
Wij zijn als gemeente geïnformeerd over de aanstaande deal en hebben u hier vervolgens eveneens over
geïnformeerd voordat het algemeen bekend werd. Eerder informeren was niet mogelijk omdat zowel
ULP als Zalando dit niet wilden, de deal nog niet rond was en omdat dit beursgevoelige informatie is.
Vraag 2.
Heeft het college van Lansingerland met DC Zalando afgesproken dat de benodigde werknemers primair
geworven worden in de omliggende gemeenten, waaronder Lansingerland?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke zijn deze afspraken precies?
Antwoord
Uit het voorgaande antwoord blijkt dat wij geen partij waren in de onderhandelingen. We hebben dus
ook niet op voorhand afspraken kunnen maken met Zalando over de werving van personeel. Gezien de
omvang van het aantal arbeidsplaatsen (circa 1.500) dat gecreëerd wordt, mag verondersteld worden
dat zowel uit de directe omgeving als de ruimere omgeving mensen geworven gaan worden.
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We onderzoeken met Zalando op welke manier wij ze kunnen helpen met het vervullen van de
arbeidsplekken.
Vraag 3.
Heeft het college zicht op het arbeidsmarktpotentieel in Lansingerland en rest van de regio
(schoolverlaters, werkzoekenden, mensen die niet ingeschreven staan bij UWV)?
Zo nee, wat gaat de wethouder doen om die groep in kaart te brengen?
Zo ja, is bekend welke inspanningen DC Zalando gaat doen om die groep te bereiken?
Antwoord
Ja, het college heeft zicht op het arbeidsmarktpotentieel in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland
Centraal. Wij hebben de diensten van het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC)
aangeboden bij Zalando. WSP ZHC kan zorgen voor een juiste match tussen werkzoekende en werkgever
en biedt deskundige begeleiding en ondersteuning bij de plaatsing van een werkzoekende.
Vraag 4.
Zijn er afspraken gemaakt met DC Zalando om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals
mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werklozen) te werven?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke zijn deze afspraken precies?
Antwoord
Nee, er zijn hierover geen afspraken gemaakt. Als gemeente waren we geen directe partij bij de
onderhandelingen. Hierdoor was het nog niet mogelijk om afspraken te maken. Inmiddels hebben we
contact hierover gehad met Zalando. Zij hebben echter nog niet aangegeven hoe hun arbeidsbehoefte
er uit gaat zien. Vanuit de gemeente zetten we in op plaatsing van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt bij alle nieuwe bedrijven, dus ook bij Zalando.
Vraag 5.
Weet u of DC Zalando voornemens is om arbeidsmigranten te werven?
Antwoord
Wij hebben van Zalando hier geen informatie over ontvangen.
Vraag 6.
Zo ja, is het college bekend met misstanden die regelmatig in het nieuws komen over
de misleidende wijze waarop arbeidsmigranten worden geworven;
de slechte en onzekere werkomstandigheden van arbeidsmigranten;
de klachten die de Poolse en Spaanse ambassadeurs hierover hebben geuit;
de Kamervragen die hierover gesteld zijn;
de honderden arbeidsmigranten die samen met het FNV het gemeentebestuur van Zeewolde hierop
hebben aangesproken?
Antwoord
Het college is op de hoogte van de berichtgeving in het nieuws over misstanden.
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Vraag 7.
Mocht er sprake zijn van werving van arbeidsmigranten, wat gaat het college - samen met DC Zalando eraan doen om dergelijke misstanden rond werving en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te
voorkomen?
Antwoord
Zalando is verantwoordelijk voor de werving van personeel en voor het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. In de reguliere contacten die het college met Zalando heeft, wijst het college Zalando
op haar verantwoordelijkheid in deze.
Vraag 8.
Mocht er sprake zijn van werving van arbeidsmigranten, heeft DC Zalando met het college besproken dat
er voornemens zijn om deze op het terrein van het distributiecentrum te huisvesten?
Antwoord
Hier is niet over gesproken.
Vraag 9.
Zo ja, heeft het college zicht op hoeveel woonruimte er nodig zal zijn; hoeveel er nu beschikbaar is, wat
het eventueel te verwachten tekort is, hoe dat wordt aangevuld en op welke termijn?
Antwoord
n.v.t.
Vraag 10.
Is het college bekend met de vele misstanden rondom huisvesting van arbeidsmigranten, het
verdienmodel erbij, de slechte omstandigheden en hoge kosten?
Antwoord
Het college is hiermee bekend. We komen begin oktober met huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.
Vraag 11.
Wat gaat het college eraan doen om dit soort misstanden te voorkomen bij eventuele inhuur van
arbeidsmigranten door DC Zalando?
Antwoord
Recentelijk heeft het college huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld. Dit wordt op
3 oktober aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Met het beleid wordt beoogd op zowel kwantitatieve
als kwalitatieve wijze vorm te geven aan de huisvesting en daarmee misstanden te voorkomen. Indien
blijkt dat Zalando arbeidsmigranten wil inzetten, gaan wij met hen het gemeentelijk beleid
doorspreken.
Vraag 12.
Hoe verhoudt de komst van DC Zalando zich tot het - ook door Lansingerland onderschreven - programma
Roadmap to Next Economy van de Metropoolregio?
Antwoord
Zalando geeft de regionale economie een impuls. De komst van Zalando is gunstig voor het perspectief
op de arbeidsmarkt in de regio. Zalando is voor partijen een interessante partner om in het kader van
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de Roadmap Next Economy mee samen te werken en ook op die manier de regionale economie een
impuls te geven.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

b.a.
Lucas Vokurka
Secretaris

b.a.
drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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