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VERZONDEN 05 MIG. 2022
Geachte leden van de raad
Bij schrijven van 15/06/2022 hebben WOZL en WSP Parkstad bijgevoegde
raadsinformatiebrief aan ons laten toekomen. De Q1 rapportage 2022 is reeds eerder
aan u toegezonden en staat op de lijst in gekomen stukken van de raadsvergadering
van 20 juli 2022.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Waar zijn jouw collega’s aan het werk?
Jij wil toch ook een leuke nieuwe werkplek!?
Meld je bij de Taskforce-leden
voorde mogelijkheden!

2

i

('ollcu a s nii d cr\^
na ar Ab hoU

3

coHeüii s üaaii
.
slatten

collcea 's b 1]
Wilko l-lectrnn it’ s

;olk‘t;;i ^ a a n
sla I Icn
i' olk-y a s b ij
\11 U Ma a strichl

w

f

Va n de 220 m cdewerkers van de
Bosch stra at hebben al veel mensen
een nieuwe plek gevonden.
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Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 15/06/2022

Herplaatsing medewerkers locatie Boschstraat - In vervolg op de uitgebreide
informatie in de Raadsinformatiebrief van 19/4/2022 is de actuele stand van zaken:
van de 220 bij Multi-Fix gedetacheerde medewerkers zullen er voor medio juli 120
herplaatst zijn. Daarnaast zijn 10 medewerkers uit dienst getreden, 17 langdurig ziek
en 8 niet detacheerbaar.
Vanaf half juli richt de taskforce zich op de laatste 65 medewerkers die
arbeidsmogelijkheden hebben maar voor wie maatwerk nodig is.
(Bijlage: poster die de Taskforce ondersteunt)
Samenstelling Algemeen Bestuur - In beide GR’s nieuwe gezichten als uitkomst
van nieuwe coalities na de gemeenteraadsverkiezingen.
Als vertegenwoordiger van de gemeente Beekdaelen is John Essers opgevolgd door
wethouder Levin de Koster.
Als vertegenwoordiger van de gemeente Kerkrade is Huub Wiermans opgevolgd
door wethouder John Roland.
Als vertegenwoordiger van de gemeente Valkenburg aan de Geul is Niels Dauven
opgevolgd door wethouder Jef Kleinen.

Kwartaalrapportages - Om beter aan te sluiten bij de opzet van het
Ondernemingsplan, zijn in de kwartaalrapportages vanaf nu de uitkomsten van SW
en PW in elkaar gevlochten. De Q1-rapportages 2022 van de GR WOZL en van de
GR WSP Parkstad zijn intussen naar de gemeenten verstuurd, ter informatie aan de
gemeenteraden.
Heerlen, 15 juni 2022

