
 

 

Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Democratische transparantie inrichting GEM Crailo BV 
 

Vergaderdatum:  
 

24-01-2018 

Agendapunt (nr en naam): 1.3 Motie vreemd aan de orde van de dag 

Status: Ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Roept het College op: 
 

1. Voortbouwend op amendement 4 – in het bijzonder punt 5 - bij de inrichting van de GEM Crailo BV 

tegemoet te komen aan de wens van de raad democratische betrokkenheid te organiseren door - al dan niet 

aan geheimhouding onderhevige - informatievoorziening te borgen in statuten, reglementen en/of eventuele 

overeenkomsten tussen gemeente en vennootschap tbv de controlerende taak van de gemeenteraad; 

2. Daarbij in de statuten - in aanvulling op punt 4 van amendement 4 van de besluitvorming - in ieder geval 

op te laten nemen dat: 

a. het bestuur en de eventuele RvC van GEM Crailo BV gehouden zijn om de vertegenwoordiger van de 

gemeente Gooise Meren in de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde de door hem 

verlangde inlichtingen te verschaffen, waarbij deze vertegenwoordiger bevoegd is om de inlichtingen – 

al dan niet onder geheimhouding – voor de gemeenteraad ter inzage beschikbaar te maken; 

b. de notulen van iedere algemene vergadering van aandeelhouders door de vertegenwoordiger van de 

gemeente Gooise Meren - al dan niet onder geheimhouding – voor de gemeenteraad ter inzage 

beschikbaar zullen zijn; 

3. De raad een voorstel voor een Protocol informatie GEM Crailo B.V. te doen, waaruit blijkt hoe het college 

ten aanzien van deze vennootschap omgaat met zijn actieve en passieve informatieplicht;  

4. De raad via een klankbordgroep – dus los van de radenadviescommissie voor de uitvoeringsfase - te 

betrekken bij de voorbereidingen van de oprichting van de GEM Crailo BV, vooral met betrekking tot de 

definitie van het doel van de vennootschap, de statuten en (directie-) reglementen, en het bedrijfsplan 

waarin organisatorische en juridische aspecten worden geregeld. De klankbordgroep bestaat uit maximum 

vijf fractie-afgevaardigden of, ingeval van een gezamenlijke klankbordgroep vanuit twee of drie 

gemeenten, van maximaal drie fractie-afgevaardigden per raad. Deze leden worden door de raad benoemd 

en bestaan bij voorkeur uit vertegenwoordigers van zowel coalitie als oppositiepartijen,  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Overwegende dat, 

 

1. Voor de gebiedsontwikkeling Crailo gekozen is voor de BV-constructie die de raad/raden op afstand zet; 

2. Bij de afweging diverse keren door de gezamenlijke woordvoerders van deze raad, als ook in de 

radenwerkgroep ter voorbereiding van de besluitvorming, is besproken op welke wijze democratische 

controle ook in de BV-constructie vorm kan krijgen; 

3. De gemeenteraad in de wensen en bedenkingen bij het voornemen van het College tot oprichting van de 

GEM Crailo BV de behoefte heeft geuit haar controlerende taak te willen versterken; 

4. Die controlerende taak in het amendement 4 beperkt is tot de uitvoeringsfase van de gebiedsontwikkeling, 

na vaststelling van het stedenbouwkundig- en bestemmingsplan, en niet op de borging bij de inrichting van 

de uitvoeringsorganisatie; 

5. De keuzes die gemaakt gaan worden in reglementen en statuten en in eventuele overeenkomsten tussen 

vennootschap en gemeenten van publiekrechtelijke aard zijn, terwijl die keuzes opgesloten gaan worden in 

en onderhevig zullen zijn aan privaatrechtelijke regelgeving;  

6. Het juridisch advies op verzoek van deze raad tav de inrichting van de uitvoeringsorganisatie de aandacht 

vestigt op mogelijkheden en de noodzaak eea in reglementen en statuten en in overeenkomsten te borgen; 

7. Transparantie over de besluitvorming - door de ligging aan Gooise Meren van het gebied - vooral voor 

raadsleden van Gooise Meren als volksvertegenwoordigers en in hun controlerende taak van belang is; 



 

 

8. De individuele positie van de wethouder van Gooise Meren in de algemene vergadering van 

aandeelhouders alleen versterkt kan worden, als dat expliciet in statuten wordt opgenomen; 

9. Waar die behoefte aan transparantie in de gemeenten Hilversum en Laren mogelijk minder groot is, de 

transparantievoorziening (punt 2) en de aanstelling van een klankbordgroep (punt 4) voor alleen de raad 

van Gooise Meren in beginsel geen enkel beletsel vormt voor de samenwerkingsovereenkomst; 

10. Voornoemde transparantievoorziening (punt 2) en de instelling van een klankbordgroep (punt 4) niettemin 

vanzelfsprekend – en bij voorkeur - ook voor de gemeenten Hilversum en Laren kan worden geregeld. 

 
Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart (VVD); Marieke Munneke-Smeets (HvBNM); Andreas van de Schaaf (50PLUS), Jan Kwekkeboom (GDP) 

 


