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Voordracht benoeming lid radenadviescommissie Crailo

Voorstel
Voor te dragen voor benoeming in de radenadviescommissie Crailo:
de heer R.J.G. Lancé (HvH).

Samenvatting
De raad wordt gevraagd om een voordracht te doen voor de benoeming van een nieuw lid van de
radenadviescommissie GEM Crailo vanwege het vertrek van een van de uit Hilversums afkomstige leden.

Inleiding
Dit voorstel is gericht op het doen van een benoemingsvoordracht voor een nieuw lid dat Hilversum
afvaardigt naar de radenadviescommissie Crailo vanwege het ontstaan van een vacature.

Probleemstelling/doel
Met de voordracht voor benoeming in de radenadviescommissie wordt beoogd de controlerende rol van de
raden in de realisatiefase van de gebiedsontwikkeling Crailo door de GEM Crailo BV te versterken. Het
raadslid Frank Kool heeft vanwege het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking aangegeven geen lid
meer te kunnen zijn van de radenadviescommissie. Met dit voorstel wordt in de vacature voorzien.

Argumenten
1. Instelling radenadviescommissie door één gemeente
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).
Voor het instellen van de radenadviescommissie is een besluit van één gemeenteraad nodig. Er is voor
gekozen de gemeente Gooise Meren de verordening formeel te laten vaststellen. De twee andere
gemeenteraden (Hilversum en Laren) 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.
2. Inrichting radenadviescommissie
De hoofdlijnen voor de inrichting van de radenadviescommissie zijn vastgelegd in een door de raden
daartoe aangenomen amendement. In de radenadviescommissie hebben 3 raadsleden van elke gemeente
zitting. De radenadviescommissie 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.
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. Zowel in de
gemeente Gooise Meren als in Hilversum zijn vacatures ontstaan. De gemeenteraad van Hilversum dient
daarom een bindende voordracht te doen om de vacature uit Hilversum te vervullen.
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