
 
 
 

Amendement 4  ‘wensen en bedenkingen GEM Crailo BV’   
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Laren/Hilversum/Gooisemeren , in vergadering bijeen 18 december 
2017, behandelende het raadsvoorstel “Aankoop grond Crailo Noord en Crailo Zuid; 
 
Overwegende dat: 
 

 Het college het voornemen kenbaar maakt tot oprichting van GEM Crailo BV;  

 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; 

 
Besluit: 
 

 Het voorliggende beslispunt 5 (geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen 

van het college om tot oprichting van GEM Crailo BV over 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: 

 

5.  De volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van het college om tot 

oprichting van GEM Crailo BV over te gaan: 

- de wens om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken in de realisatiefase van de 

gebiedsontwikkeling Crailo door in de statuten van GEM Crailo BV en/of nadere 

overeenkomsten/verordening te regelen: 

 
A. Radenadviescommissie 
 
“1.     Er is een radenadviescommissie die gevraagd en ongevraagd het bestuur van GEM Crailo BV van 

advies dient over de gang van zaken binnen deze vennootschap; 
2.       De raad van iedere aandeelhouder benoemt elk drie leden van de radenadviescommissie; 
3.       Minimaal één keer per kwartaal informeert het bestuur van GEM Crailo BV de 

radenadviescommissie over de gang van zaken binnen de vennootschap, waarmee inzicht wordt 
geboden in het door haar gevoerde bestuur; 

4.       Het bestuur van GEM Crailo BV geeft de radenadviescommissie mondeling of schriftelijk de door 
twee of meer leden gezamenlijk gevraagde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de 
vennootschap zich hiertegen verzet. De wijze waarop met vertrouwelijkheid wordt omgegaan in 
de radenadviescommissie wordt nader uitgewerkt, zodat gewaarborgd is dat 
bedrijfsvertrouwelijke informatie van GEM Crailo BV te allen tijde onder geheimhouding wordt 
verstrekt overeenkomstig relevante artikelen uit de gemeentewet; 

5.       In de statuten van GEM Crailo BV en/of nadere overeenkomsten/verordening tussen deze 
vennootschap en de gemeenten worden de in dit artikel opgenomen afspraken uitgewerkt en 
vastgelegd; 

6. De (werkwijze van de) radenadviescommissie wordt door de raden een jaar na instelling 
geëvalueerd; ”   

 



B. Het voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van onverhoopt significante wijzigingen 

in de realisatie van de gebiedsontwikkeling Crailo die van invloed zijn op het  voorgenomen 

programma van de gebiedsontwikkeling; 

 
 
 
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) 
 
 
Hilversum 
 
Laren 


