DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgesteld verslag Gemeenteraad 4 april 2018
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april 2018
Datum

04-04-2018

Tijd

20:00 – 20:38 uur

Locatie

Gemeentehuis te Budel

Presentielijst

J. van Happen, F. Kuppens, F. van Leeuwen, C. Gimblett, H. Teklenburg, (CDA);
W. Aarts, M. Beenackers, A. van de Burgt, K. Kuppens, F. van der Wiel (Pro6);
P. Beerten, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN);
K. Boonen, J. van Tulden (Cranendonck Actief!);
J. Drieman, W. Swinkels (VVD).

Afwezig

E. Peeters (CDA).

College

F. Kuppens, F. van der Wiel, J. van Tulden.

Voorzitter

H.C.R.M. de Wijkerslooth.

Griffier

P.J.F. Bemelmans.

Bijzonderheden

Commissaris van de Koning de heer W. van de Donk en Kabinetschef de heer H.
Smit zijn aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen.

Aantal raadsleden : 18
Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten en toezeggingen die door het college zijn gedaan.
Van de bijeenkomst is een digitaal geluidsverslag gemaakt. Dit kan worden nageluisterd via het Raadsinformatiesysteem op de website van
de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl/webcast ) of na afspraak op de griffie.
De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34
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Opening
De vergadering wordt geopend met een bijzonder woord van welkom aan de heer Van
de Donk en de heer Smit.
De voorzitter meldt dat de heer Peeters zich heeft afgemeld.
Omdat de heer Van Tulden tijdens de raadsvergadering van 29 maart verhinderd was
nodigt de voorzitter hem uit om aan het begin van deze vergadering de eed af te
leggen om daarmee zijn werkzaamheden als lid van de gemeenteraad te kunnen
uitvoeren.
De heer Van Tulden legt de eed af.
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Overhandiging profielschets nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de
Koning
Mevrouw Van Happen overhandigt de profielschets aan de heer Van de Donk nadat zij
kort heeft toegelicht hoe deze tot stand is gekomen.
Het proces is gestart tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari 2018 met een
raadpleging van inwoners naar de wensen die zij hebben ten aanzien van de nieuwe
burgemeester. In totaal werden 62 reacties ontvangen.
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Daarna zijn de fractievoorzitters aan de slag gegaan en is de profielschets in concept
opgesteld. Ook het college is in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op
het concept.
Tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2018 is door de in diezelfde vergadering
geïnstalleerde nieuwe raad de profielschets ongewijzigd en zonder stemming
vastgesteld.
De heer Van de Donk feliciteert de heer Van Tulden en alle andere raadsleden met
hun verkiezing. Hij spreekt zijn waardering uit voor alle raadsleden die zich inzetten
voor hun gemeente.
Ook complimenteert hij de raad met de wijze waarop geprobeerd wordt een
raadsprogramma tot stand te brengen.
De gemeenteraad van Cranendonck is voortvarend aan de slag gegaan na de
benoeming van mevrouw Vermue als burgemeester van de gemeente Sluis. Daarom is
de gemeente Cranendonck nu de eerste gemeente na de verkiezingen waar de
profielschets wordt opgehaald door de heer Van de Donk. Dat kan betekenen dat eind
september de voordracht voor een nieuwe burgemeester wordt gedaan en de
benoeming een maand later een feit is.
De heer Van de Donk benadrukt dat de procedure die moet leiden tot de voordracht
met de grootste zorgvuldigheid moet worden omgeven. De vertrouwelijkheid die
hiermee gemoeid is moet te allen tijde bewaakt worden. Hier is een belangrijke taak
voor de raad en de vertrouwenscommissie weggelegd.
De heer Van de Donk spreekt zijn waardering uit voor de profielschets. Deze ziet er
aantrekkelijk uit. Er is ook geïnvesteerd in een goede beschrijving van het profiel van
de gemeente.
Het is vanzelfsprekend dat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat deze
voldoet aan alle basiscompetenties.
De heer Van de Donk noemt het opvallend dat van de burgemeester nadrukkelijk
wordt verwacht dat deze meedoet aan de ontwikkeling van plannen en een rol heeft
in de ontwikkeling van een visie op de toekomst van Cranendonck.
Ook is het belangrijk dat er aan de bijzondere ligging van de gemeente Cranendonck
aandacht wordt besteed. Zowel de ligging ten opzichte van de provincie Limburg als
België maakt de gemeente bijzonder.
In de profielschets komt verder goed tot uiting dat de gemeente een dynamische
gemeente is waar veel gebeurt. Met name Metalot en de ambitie op het gebied van
duurzaamheid is daar een goed voorbeeld van.
Uit de profielschets komt verder naar voren dat de raad het belangrijk vindt dat de
burgemeester ook tussen de mensen staat. Dat is belangrijk en geen dode letter. De
heer Van de Donk merkt daarbij op dat dat voor een burgemeester ook lastig kan
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zijn. De burgemeester dient ook boven partijen te staan en een onafhankelijke positie
in te nemen.
Ook is de rol in het kader van Openbare Orde en Veiligheid belangrijk. Als hoeder van
het adagium “recht boven macht” moet de burgemeester boven partijen staan en
vriendjespolitiek uitsluiten.
Van iedere burgemeester wordt verwacht dat het een netwerker is: geen enkele
gemeente kan alleen nog de zaken voor elkaar krijgen. Samenwerking is
onontkoombaar. Ook voor gemeenteraden wordt dat steeds belangrijker.
De gemeente Cranendonck toont de bereidheid om de samenwerking op te zoeken.
Het is goed om daar over na te blijven denken. Dit is niet primair een rol van de
burgemeester. De gemeente Cranendonck biedt echter wel de ruimte aan de
burgemeester om daar een rol in te pakken.
De gemeente Cranendonck bestaat uit een aantal kernen met een eigen identiteit en
een eigen profiel. De nieuwe burgemeester moet dat kunnen aanvoelen en daarmee
omgaan. Aandacht voor de lokale cultuur is belangrijk en de burgemeester moet zich
daar ook zeker laten zien.
De heer Van de Donk stelt vast dat de profielschets een heldere instructie is voor de
vertrouwenscommissie die de voordracht moet voorbereiden.
Hij verwacht ook veel belangstelling voor deze vacature vanwege de dynamiek en de
kansen die de gemeente Cranendonck biedt.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 24 april 2018.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

