Vastgesteld Verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 9 maart 2017
Datum

21-02-2017

Tijd

15:30 - 16:20

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

K. Boonen

Aanwezig

K. Boonen, J. van Happen, S. den Breejen, M. Beenackers, P. Beerten, T. Dijkmans,
P.J. Bemelmans, J. van Aaken, F. Kuppens
M. Vermue

Afgemeld
Kenmerk

Omschrijving

1

Opening

De heer Boonen licht toe waarom hij deze extra vergadering van het presidium heeft
laten plannen.
Directe aanleiding is het bericht dat ELAN heeft geplaatst op de Facebook pagina van
de partij.
Daarnaast wil hij de het aanvullende raadsvoorstel inzake de bekrachtiging van de
geheimhouding bespreken.
2

Bericht ELAN
De heer Beerten geeft een toelichting op de uiting van ELAN inzake de
geheimhouding. De overige fractievoorzitters delen hun opvattingen.

3

Anterieure overeenkomst en de opgelegde geheimhouding
Wethouder Kuppens wordt uitgenodigd om aan te schuiven om een toelichting te
geven op de noodzakelijkheid van de geheimhouding.
De heer Kuppens licht toe dat er nog geen definitief akkoord is ontvangen van de
Board van Nyrstar. De bescherming van de bedrijfsmatige belangen van Nyrstar geven
aanleiding tot het opleggen van geheimhouding.
Daarom adviseert de heer Kuppens de behandeling van de anterieure overeenkomst
uit te stellen tot na een besluit van de Board van Nyrstar.
Naar aanleiding van de toelichting stelt de heer Boonen voor het raadsvoorstel
vanavond niet behandelen het college te vragen een nieuw voorstel voor te bereiden
waarbij het uitgangspunt is dat de overeenkomst openbaar is, behalve op de
onderdelen die bedrijfsgevoelige informatie bevinden.
Het presidium stemt in met dit voorstel.
Bij het vast stellen van de agenda van de adviescommissie zal worden voorgesteld dit
stuk van de agenda te halen.
Ook het aangereikte voorstel inzake de bekrachtiging van de geheimhouding wordt
teruggegeven aan het college en niet geagendeerd voor de adviescommissie.

12

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur.

Pagina 2

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 9 maart
2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue

