
                                                                                                              
Amendement Gebruikersraad

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 25 november 2015, 
behandelende MFC 3b4 beheer en toezicht,

Constaterende dat
- De raad gevraagd wordt akkoord te gaan met de notitie ‘Advies uitgewerkt 

beheermodel’;
- Het stichtingsbestuur een voorstel maakt voor de statuten waar het college zijn 

akkoord op moet geven;
- Het huidige Platform en het Stichtingsbestuur gezamenlijk het exploitatieplan 

op gaan stellen. 
- De gebruikersraad in de statuten alleen benoemd zal worden, zonder haar 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden te benoemen;
- De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gebruikersraad opgenomen 

worden in het huishoudelijk reglement;
- Het huishoudelijk reglement door het stichtingsbestuur op elk gewenst moment 

aangepast kan worden zonder dat hier overleg en verantwoording over hoeft te 
worden afgelegd;

Overwegende dat
- Wij het vertrouwen hebben dat het huidige bestuur de rol van de huidige 

gebruikersraad waardeert en vast wil leggen;
- Het stichtingsbestuur de gebruikersraad nodig heeft om goed te kunnen 

functioneren en daarom vooraf heldere afspraken moet maken;
- Conform de besturingsfilosofie de gemeente afstand moet houden en de positie 

van gebruikers stevig verankerd moet worden;
- Statuten en reglementen er juist zijn om in slechte tijden op terug te grijpen;
- Het daarom wenselijk is om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

gebruikersraad in de statuten vast te leggen;

Besluit 
- Te schrappen op pagina 3, tweede alinea onderaan: ‘De taken van 

gebruikersraad wordt nog uitgewerkt in de buiten de statuten vast te stellen 
Huishoudelijk Reglement.’

- Toe te voegen op pagina 3, tweede alinea onderaan: ‘De taak van de 
gebruikersraad is gevraagd en ongevraagd advies geven over besluiten die de 
kwaliteit van het gebruik van het gebouw betreffen of beïnvloeden, waaronder 
tenminste de besluiten over de aanstelling van een directeur-bestuurder, 
ingrijpende bouwkundige veranderingen of financiële besluiten die de 
gebruikers raken. Deze taak wordt opgenomen in de statuten. De verdere 
uitwerking van de taken van de gebruikersraad wordt opgenomen in het 
Huishoudelijk Reglement.’

En gaat over tot de orde van de dag.



Fractie GroenLinks


