Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

864414
Burgemeester drs. H.M.W. ter Heegde
Vaststellen verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV.

Aan de raad,
1. Beslispunt
1. Vaststellen verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV.
2. In het tweede voortgangsverslag 2018 een bedrag van € 3.310 op te nemen voor de
ondersteuning van de radenadviescommissie.
3. Benoemen leden radenadviescommissie.
2. Inleiding

Op 18 december jl. hebben de raden van Hilversum, Laren en Gooise Meren het Ambitiedocument
Buurtschap Crailo voor de herontwikkeling van Crailo vastgesteld. Ter uitvoering daarvan hebben
de colleges de gezamenlijke exploitatiemaatschappij Crailo BV (hierna: GEM Crailo BV) opgericht.
De raden hebben 18 december jl. tevens besloten (amendement 4) dat er een
radenadviescommissie zal worden ingesteld die het bestuur van de BV gevraagd en ongevraagd
advies kan geven. Dit voorstel is gericht op het instellen van die radenadviescommissie.
3. Beoogd effect
Met de instelling van de radenadviescommissie wordt beoogd de controlerende rol van de raden in
de realisatiefase van de gebiedsontwikkeling Crailo door de GEM Crailo BV, na vaststelling van het
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan te versterken (amendement 4).
4. Argumenten
1. Instelling radenadviescommissie door een gemeente
Voor het instellen van de radenadviescommissie is een besluit van één gemeenteraad nodig. De
twee andere gemeenteraden hebben het recht voor hun raadsleden een bindende voordracht tot
benoeming te doen. De radenadviescommissie opereert geheel zelfstandig op grond van de vast
te stellen verordening. Er is voor gekozen de gemeente Gooise Meren de verordening formeel te
laten vaststellen.
2. Inrichting radenadviescommissie
2.1 Hoofdlijnen
De hoofdlijnen voor de inrichting van de radenadviescommissie zijn vastgelegd in het op 18
december jl. door de raden daartoe aangenomen amendement. Het betreffende raadsbesluit treft
u bijgaand aan. In de radenadviescommissie hebben 3 raadsleden van elke gemeente zitting. De
commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de GEM Crailo BV. Het
bestuur van de BV informeert minimaal één keer per kwartaal de radenadviescommissie over de
gang van zaken binnen de vennootschap, waarmee inzicht wordt geboden in het door haar
gevoerde bestuur. Twee of meer leden kunnen gezamenlijk mondeling of schriftelijk vragen stellen
aan het bestuur van de BV.
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2.2 Besluitvorming
Het kan nodig zijn dat de commissie besluiten neemt over bijvoorbeeld het opleggen van
geheimhouding of het vaststellen van de aan het bestuur van de GEM Crailo BV te geven adviezen.
Voor het nemen van besluiten is een gewone meerderheid van stemmen vereist.
2.3 Geheimhouding
Geheime stukken verstrekt het bestuur van de GEM Crailo BV aan de radenadviescommissie door
tussenkomst van het college van Burgemeester en wethouders van Gooise Meren. Het college van
de gemeente die de verordening heeft vastgesteld legt vervolgens eerst geheimhouding op
conform het bepaalde in de Gemeentewet en levert daarna de stukken aan de
radenadviescommissie. De commissie kan over hetgeen zij bespreekt en de stukken die aan haar
ter vergadering zijn overlegd zelf ook geheimhouding opleggen. Geheimhouding betekent dat op
voorhand is bepaald dat er niet met anderen en ook niet in het openbaar over de betreffende
informatie mag worden gesproken. De geheimhouding wordt in achtgenomen totdat het orgaan
dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad van de gemeente Gooise Meren haar opheft.
In de verordening is geregeld dat in het uitzonderlijke geval de raad van Gooise Meren van zijn
bevoegdheid van opheffing van de geheimhouding gebruik wil maken, hij dat niet doet alvorens
daarover de zienswijze van de andere betrokken raden en het bestuur van de BV te hebben
ingewonnen (zie ook de toelichting op de verordening).
3. Benoeming commissieleden
De raden van de gemeenten Laren en Hilversum stellen een bindende voordracht vast voor de
benoeming van hun 3 raadsleden in de radenadviescommissie door de raad van Gooise Meren. De
raad van de gemeente Gooise Meren kan dus geen andere raadsleden voor deze twee gemeenten
benoemen dan die zijn voorgedragen. De raad van Gooise Meren benoemt uit zijn midden
uiteraard ook 3 leden.
5. Houd rekening met
1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden colleges en raden blijven ongewijzigd
In het amendement over de radenadviescommissie is in de overwegingen hierover het volgende
opgenomen.
“De raad de behoefte heeft om zijn controlerende rol in de realisatiefase van de
gebiedsontwikkeling Crailo door de GEM Crailo BV, na vaststelling van het publieke traject van
stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Crailo door de gemeenteraden,
te versterken en hiertoe een commissie vanuit de raden wenst in te stellen; Deze commissie geen
besluitvormende bevoegdheid of bindend adviesrecht, noch de bevoegdheid om consequenties te
verbinden aan situaties heeft; dat mandaat blijft bij de raden, die de wethouder volgens de
normale procedures ter verantwoording kan roepen”
Bij de rol van de radenadviescommissie hoort dus niet een formele adviserende rol vooraf over nog
door de raden te nemen besluiten met betrekking tot Crailo. De adviezen van
radenadviescommissie aan het bestuur van de BV worden gegeven vanuit de controlerende rol van
een raad, ze bevatten dus evenmin deskundigheidsadviezen van externen.
De colleges van de drie gemeenten blijven volledig verantwoordelijk voor het op de juiste wijze
informeren van hun raad en het voorbereiden van raadsbesluiten. De raden blijven volledig
bevoegd de colleges en/of zijn afzonderlijke leden ter verantwoording te roepen over het door
hem gevoerde bestuur.
2. Herindeling
Indien één van de gemeenten betrokken raakt bij een herindeling dan komt de verordening voor
de radenadviescommissie te vervallen en moeten de betrokken raden desgewenst opnieuw de
radenadviescommissie instellen door de vaststelling van een verordening.
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3. Organen van de GEM crailo BV en de radenadviescommissie
De GEM Crailo BV heeft een Algemene vergadering waarin de aandeelhouders zitting hebben (Av)
en een bestuur. De aandeelhouders van de BV zijn de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise
Meren. Elke gemeente (aandeelhouder) vaardigt een wethouder (financiën) af naar de
vergaderingen van de Av. De leden van het bestuur van de BV worden benoemd en ontslagen door
de Av. Vooralsnog is het de bedoeling dat maar één bestuurder/directeur wordt benoemd. Het
bestuur is belast met het besturen van de BV. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur
verantwoording af aan de Av.
De Av kan algemene richtlijnen geven aan het bestuur. De precieze taakverdeling tussen het
bestuur en de Av is vastgelegd in de statuten van de BV.
Het bestuur van de BV informeert minimaal één keer per kwartaal de radenadviescommissie over
de gang van zaken binnen de vennootschap, waarmee inzicht wordt geboden in het door haar
gevoerde bestuur.
In aanvulling op de actieve informatieverstrekking, kunnen twee of meer leden van de
radenadviescommissie een verzoek om informatie indienen bij het bestuur van GEM Crailo BV. Dit
verzoek moet worden gehonoreerd, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap zich
hiertegen verzet.
In de verordening voor de radenadviescommissie is een bepaling opgenomen dat de
radenadviescommissie en het bestuur van de BV overleggen welke informatie het bestuur van de
GEM Crailo BV aan de radenadviescommissie overlegt, alsmede op welke wijze die
informatieverstrekking plaatsvindt.
Het amendement waarin is bepaald dat er een radenadviescommissie moet worden ingesteld is
opgenomen in artikel 10 van de door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren afgesloten
Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (SOK) dd. 21 december 2017. Conform
het amendement bevat dit artikel ook een beschrijving op hoofdlijnen van de taak/rol van de
radenadviescommissie en het bestuur van de BV.
Op grond van artikel 6 lid 2 van de SOK treedt de GEM Crailo BV toe tot de SOK
(toetredingsovereenkomst).
De concrete instelling van de radenadviescommissie conform het eerder aangenomen
amendement/artikel 10 van de SOK vindt dus plaats op basis van bijgevoegde verordening.
6. Middelen
De radenadviescommissie zal worden ondersteund door een commissiegriffier. De totale kosten
hiervan worden op jaarbasis geschat op € 9.930.
De gemeente die de commissiegriffier levert krijgt 2/3 van deze kosten vergoed van de andere
twee gemeenten zodat iedere gemeente 1/3 van deze lasten draagt. Gelet hierop wordt
voorgesteld in de begroting (eerste voortgangsverslag 2018) van Gooise Meren hiervoor
structureel € 3.310 op te nemen voor de periode waarin de radenadviescommissie actief is.
7. Communicatie
Voor de inwerkingtreding van de verordening is het nodig dat deze officieel bekend wordt
gemaakt op de in de gemeente Gooise Meren gebruikelijke wijze. De gemeenten Laren en
Hilversum zullen eveneens communiceren over het vaststellen van de verordening.
8. Uitvoering
In de evaluatiebepaling van de verordening is bepaald dat één jaar na het van start gaan van de
radenadviescommissie een doelmatigheidsverslag zal worden opgesteld.
Indien op het moment van het vaststellen van de verordening voor de radenadviescommissie nog
geen bindende voordrachten zijn ontvangen van de gemeenten Hilversum en Laren voor
benoeming van hun raadsleden in de commissie, zal die benoeming op een later tijdstip
plaatsvinden, maar wel zo snel als mogelijk na de ontvangst van de bindende voordracht.
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Met vriendelijke groet,
Mede namens de presidia van de gemeenten Hilversum en Laren
Het presidium van de gemeente Gooise Meren.

Bijlagen
- Verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV
- Raadsbesluit Crailo
- Amendement 4
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De Raad Gooise Meren;
Gelezen het voorstel voor het Vaststellen van de verordening voor de radenadviescommissie GEM Crailo
BV. nr. 864414 ;

b e s l u i t:
1. Vast te stellen de verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV;
2. In het tweede voortgangsverslag 2018 structureel een bedrag van € 3.310 op te nemen voor de
ondersteuning van de radenadviescommissie;
3. De volgende commissieleden conform de bindende voordrachten van de gemeenteraden van
Hilversum en Laren te benoemen:
Hilversum; de heer J.E.M.G. Göbbels, mevrouw H. M. G. J. van de Linde en de heer F.R. Kool,
Laren; mevrouw J. Timmerman, de heer H.J.W. van den Berg en de heer J.H. Faas.

4. De volgende drie commissieleden uit de raad van Gooise Meren te benoemen:
[volgt uit te houden schriftelijke stemming]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op 4 juli 2018.

De griffier,

Drs. M.G. Knibbe.

De voorzitter,

Drs. H.M.W. ter Heegde.
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