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Zienswijze raad op voorgenomen besluit inzake overdracht bedrijfsactiviteiten
Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor B.V.
Evert Breman

Geachte heer Janssen,
Inleiding
In uw brief van 25 oktober vraagt u de gemeenteraad van Zevenaar om zijn gevoelen over de
voorgenomen overdracht van activiteiten en de daarmee samenhangende activa en contracten van
Presikhaaf Bedrijven aan Scalabor B.V. schriftelijk kenbaar te maken. De raad van de gemeente
Zevenaar heeft uw verzoek behandeld in de raadsvergadering van 19 december 2017 en geeft met deze
brief zijn zienswijze (gevoelen) weer.
Zienswijze (gevoelen) raad:
1) de raad stelt vast dat er onder voorbehoud overeenstemming bereikt is over de voorwaarden van
overdracht;
2) de raad stelt vast dat er een evenwichtig resultaat van de onderhandelingen tussen Presikhaaf
Bedrijven en Scalabor ligt dat invulling geeft aan de vooraf gestelde doelen en uitgangspunten;
3) de raad stelt vast dat het ontwerpbedrijfsplan van Scalabor vertrouwen geeft in de
toekomstbestendigheid van Scalabor;
4) de raad vraagt aandacht voor de werkgelegenheid van het reguliere personeel (niet meer
medewerkers boventallig verklaren dan strikt noodzakelijk);
5) de raad stemt - met inachtneming van het voorbehoud zoals vermeld onder 1 - met de
voorgenomen overdracht.
Tot slot wensen wij u en uw medewerkers veel succes toe bij het transitieproces van Presikhaaf Bedrijven
naar Scalabor BV.
Vragen
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met Evert
Breman, beleidsadviseur bij de afdeling Ontwikkeling – team Samenleving. Zijn telefoonnummer is 0316 595237, zijn e-mailadres is : e.breman@zevenaar.nl
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