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Artikel 41 vragen over blog wethouder
Wagemakers over de staking bij Unox

Geachte heren Tonies en Zoll,
U heeft ons op 20 november 2OL7 artikel 41 vragen gesteld over de blog die wethouder Gé

Wagemakers geschreven heeft over de staking bij Unox. Hieronder beantwoorden wij
puntsgewijs uw vragen.

1. Wethouder Wagemakers schrijft dat de werknemers die voor hun rechten opkomen en zijn
gaan staken, zich voor een karretje hebben laten spannen. Deelt het college deze mening? Zo

ja, welk karretje?
Wethouder Wagemakers heeft deze blog op persoonlijke titel geschreven.

2. De wethouder vindt het blijkbaar raar dat werknemers voor hun rechten op komen bij grote
werkgevers in Oss, hij schrijft daarover: "Je moet het maar durven." Alsof je bij grote
werkgevers alles over je heen moet laten komen. Deelt het college dit standpunt? Zo ja,
waarom? Zo nee, wat vindt het college van deze bewoordingen?

Wethouder Wagemakers heeft deze blog op persoonlijke titel geschreven. Een blog is een
genre met zijn eigen regels. (Zie antwoord op vraag 3.) Het college vindt dat de wethouder
kiest voor een uitdagende formulering.
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3. Kan het college uitleggen wat de Osse weekmarkt, halfvolle melk en een mega-mestfabriek
met de pensioenen van de Unox-medewerkers te maken hebben?
Een blog is, net als een column of een zogenoemd cursief, een genre waarin de schrijver eerr

mening stevig aanzet. Prikkelen, overdrijven, een eigen toon en eigenzinnige formuleringen
horen daarbij. De meeste lezers weten ook dat een blog niet altijd een feitelijke waarheid is,
of een journalistiek verslag, maar een vertekening om de mening scherp neer te zetten.

4. Waarom hebben VDG wethouder Den Brok met in zijn portefeuille economie, of VDG
wethouder Van Geffen met in zijn portefeuille werk & inkomen, hun gezicht nog n¡et laten zien
bij de Unox stakers?
Het Osse college heeft contact gehad met de directie van Unox en met de werknemers.

5. Vindt U het geen taak van collegeleden om de werknemers van Unox te steunen in deze
moeilijke tijden? Zo niet, waarom niet?
Het college vindt het belangrijk dat werknemers kunnen opkomen voor hun rechten. En het
college beseft tegelijk dat bedrijven soms maatregelen moeten nemen om mee te gaan in de
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We vinden dat een bestuur van een
gemeente moet werken aan een goed economisch klimaat, zonder daarin partij te kiezen.
6. Is het college bereid afstand te nemen van de column van wethouder Wagemakers? Zo

niet, waarom niet?
Dat is niet nodig. De column is op persoonlijke titel geschreven in een genre dat het moet
hebben van een scherpe formulering. Het is geen feitelijke weergave van de stand van zaken,
noch een collegestandpunt.
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