
 

Arnhem, 11 maart 2016  

Vragen ex artikel 44 RvO: Van werk naar werk in de detailhandel   

Geacht college, 

De detailhandel zorgt voor veel werkgelegenheid in de stad. In 2015 waren in de detailhandel & 

autohandel 9.600 banen. Verschillende winkelketens hebben de afgelopen tijd hun deuren al 

gesloten (V&D, Mexx, Miss Etam) of gaan dat mogelijk doen (Esprit en Perry Sport). Alleen al bij de 

V&D zijn er 250 banen verloren gegaan. Hoe langer mensen in een uitkeringssituatie zitten, hoe 

moeilijker het is om aan het werk te komen. Het is dan ook van belang dat mensen zo snel mogelijk 

van werk naar werk worden begeleid. 

Het is opvallend dat het afgelopen jaar het aantal banen in de detailhandel niet is gedaald (zie tabel). 

Er komen ook nieuwe ketens bij zoals Primark en (binnenkort) Decathlon.  

Aantal banen naar sector 2011-
2015 - Arnhem  

  
  Detailhandel / autohandel  
2011 9720  
2012 9840  
2013 9430  
2014 9240  
2015 9600  
   
Eenheid Aantal  

Bron 
PWE 2015, Provincie 
Gelderland  

 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet al weten dat de zogeheten brug-WW 

versneld wordt opengesteld voor ontslagen medewerkers. Hierdoor kunnen zij indien nodig WW-

uren gebruiken voor herscholing. De PvdA heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Hoeveel banen zijn de afgelopen maanden verloren gegaan in Arnhem in de detailhandel? 

2. Hoeveel werkgelegenheid levert de komst van nieuwe winkels/winkelketens op? 

3. Welke opties ziet het college om mensen snel weer aan het werk te helpen? 

4. Bent u al in overleg met het UWV om nieuw werk te vinden voor de ontslagen 

medewerkers? Welke mogelijkheden heeft u met het UWV besproken? 

5. Is het een mogelijkheid om mensen te begeleiden van werk naar werk binnen de sector of in 

vergelijkbare sectoren en daarvoor een (tijdelijke) banenpoule op te zetten? Zo ja, welke rol 

ziet u daarbij voor de gemeente? 

Martien Louwers 

PvdA 


