
Amendement 3  ‘wensen en bedenkingen SOK’   
 
De gemeenteraad van de gemeente Laren / Hilversum / Gooise Meren, in vergadering bijeen 18 december 
2017, behandelende het raadsvoorstel “Aankoop grond Crailo Noord en Crailo Zuid; 
 
Overwegende dat: 
 

 In het voorliggende voorstel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt uitgegaan van een 
stemverhouding voor de aandeelhouders van de GEM Crailo BV, zijnde de gemeenten Hilversum, 
Gooise Meren en Laren, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die gelijk is aan 
kapitaals-/risicodeelname, in het voorstel bepaald op respectievelijk 55%/35%/10%; 

 De gemeente Gooise Meren naar een andere stemverhouding en daarmee evenwichtiger 
besluitvorming in de AVA zou willen, gezien de impact die de gebiedsontwikkeling Crailo kan 
hebben op de bestaande bebouwing van de kern Bussum en de voorzieningen aldaar; 

 De in de bijlage 5 van de SOK beschreven lijst van onderwerpen die unanimiteit in de AVA vereisen 
op een onderdeel nog een lacune kent;  

 
Besluit: 
 

 Het voorliggende beslispunt 4 (geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen 

van het college om de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo aan te gaan) van 

het raadsbesluit “Aankoop grond Crailo Noord en Crailo Zuid van 18 december 2017, te vervangen 

door het navolgende raadsbesluit en dat daarmee als volgt luidt: 

 

4.   De volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van het college om de 

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo aan te gaan: 

 - de wens om de SOK aan te passen naar een gelijkwaardige stemverhouding voor de 

aandeelhouders in de AVA van 1/3, 1/3, 1/3, waarbij besluitvorming in de AVA kan plaatsvinden bij 

gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de stemmen; 

- de wens om de kapitaals-/risicodeelname voor de gemeente Hilversum, Gooise Meren, Laren  

daarbij te wijzigen naar respectievelijk 45%/45%/10%; 

- de wens om de lijst van onderwerpen die unanimiteit in de AVA vereisen, in bijlage 5 bij de SOK uit 

te breiden met punt 9: ‘de verkoop- en verhuurcontracten van de grond aan te selecteren 

ontwikkelaars en bedrijven’; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Indieners: 
 
Gooise Meren: 

Theo Fambach (D66) 
Herman de Hollander (CDA) 
René Sweijen (Gewoon Gooise Meren) 
Freek Vos (GroenLinks) 
Fred Winnubst (PvdA) 
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