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Algemeen 
De aangenomen ‘Motie beheer en toezicht MFC 3b4’ d.d. 29-1-2014 heeft ingegeven, dat met de 

oprichting van Stichting MFC 3b4 er onder andere een raad van toezicht wordt ingesteld. 

Vervolgens heeft het college van burgemeester & wethouders op 16 juni 2014 besloten om te 

kiezen voor een twee-lagen bestuursmodel in plaats van een 3-lagen bestuursmodel. De redenen 

hiervoor zijn:  

• Daadkracht en slagvaardigheid zijn zeker in de opstartfase gewenst. Door te kiezen voor 

een model met twee lagen wordt hierin voorzien.  

• Het bestuursmodel met 2 lagen en een Raad van Toezicht is op basis van de 

verschilanalyse zoals in de notitie organisatiemodel MFC 3b4 d.d. 28 mei 2014, het beste model.  

• In de opstartfase wordt echter gekozen voor een stichtingsbestuur in de plaats van een 

Raad van Toezicht om de volgende reden: 

o Door in de opstartfase te kiezen voor een stichtingsbestuur is er meer 

beleidsmatige betrokkenheid, hetgeen beter aansluit bij deze fase van het proces. 

Ook heb je in de opstartfase niet direct een directeur/bestuurder nodig en kan het 

stichtingsbestuur doorgroeien naar een Raad van Toezicht. Meteen een Raad van 

Toezicht in de opstartfase is te weinig, aangezien er dan direct een 

directeur/bestuurder dient te zijn die de lijnen uitzet. Zowel inhoudelijk als 

financieel heeft een opstart met een stichtingsbestuur de voorkeur. 

o De bestuursleden van de stichting maken beleid, nemen de beslissingen in het 

ontwerp en tuigen de exploitatie mede op. Uiteindelijk werven zij de 

directeur/bestuurder, en wordt daarmee het stichtingsbestuur de uiteindelijke Raad 

van Toezicht.  

 

Om deze redenen is gekozen voor het twee-lagen bestuursmodel met een stichtingsbestuur in de 

opstartfase om op termijn door te groeien naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en 

een directeur/bestuurder.  

 

Door het maken van goede afspraken is er vanuit de gemeente sturing mogelijk (regievoering). 

Deze sturing wordt vastgelegd in een huurcontract voor het pand en een exploitatieovereenkomst/ 

subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst voor het leveren van een aantal diensten/ 

prestaties. Juist op dit laatste element zijn meetbare afspraken nodig. Deze afspraken zijn het 

toetsingsmiddel richting de bedrijfsvoering door de directeur-bestuurder. 

 

Hierover is de raad middels de raadsbrief d.d. 24 juni 2014 geïnformeerd. 

 

Beheermodel: advies relatie gemeente en beheerstichting MFC 3b4 

Voor de beheerstichting MFC 3b4 in oprichting zijn drie beoogd bestuursleden benoemd. Om de 

relatie, rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen worden de volgende werkafspraken 

vastgelegd. Per onderwerp wordt hier nader op ingegaan. 

 

1) Algemeen: sturing vanuit de gemeente 

De gemeente is opdrachtgever voor de bouw en eigenaar van MFC 3b4. Tevens onderhoudt zij 

verschillende subsidierelaties met de gebruikers van MFC 3b4 en mogelijk met de beheerstichting.  

De gemeente blijft eigenaar van het multifunctioneel centrum en de buitenruimte. Vanwege de 

grote verbondenheid met MFC 3b4, wenst de gemeente te sturen op de exploitatie en bestuurlijke 

koers van MFC 3b4. De gemeente wenst tevens gepaste afstand te houden, waarbij het bestuur 

van de beheerstichting de bestuurlijke ruimte en verantwoordelijkheid heeft om maatschappelijk te 

ondernemen en een duurzame exploitatie van MFC 3b4 te borgen. De beheerstichting wordt 
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formeel opgericht, nadat de aanbesteding van MFC 3b4 is afgerond en de statuten van de 

beheerstichting, bestuurstatuut (governance model) akkoord zijn bevonden door het college van 

b&w. Tot die tijd is de beheerstichting in oprichting en doen de bestuursleden al hetgeen nodig is 

om tot oprichting van de stichting te komen en de relatie met de gebruikers vorm te geven. 

 

De beheerstichting en de gemeente streven ernaar dat MFC 3b4 het culturele, maatschappelijke en 

sportieve vertrekpunt is voor alle doelgroepen in de Renkumse gemeenschap in relatie tot 

burgerkracht, sociale samenhang en ontmoeting. De beheerstichting stelt zich ten doel de 

inhoudelijke samenwerking tussen partijen te bevorderen en maatschappelijke meerwaarde te 

creëren vanuit MFC 3b4 en in bredere zin vanuit de Renkumse gemeenschap. 

De beheerstichting beheert en exploiteert het multifunctioneel centrum alsmede de horeca voor de 

gehele accommodatie en zal ruimten binnen het multifunctioneel centrum (onder)verhuren aan de 

gebruikers. Het bestuur van de beheerstichting wil graag nauw samenwerken met het Platform 

(gebruikersraad). De taken van gebruikersraad wordt nog uitgewerkt in de buiten de statuten vast 

te stellen Huishoudelijk Reglement.  

 

De gemeente stuurt op de bedrijfs- en beleidsvoering van de beheerstichting door een 

huurovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst met de 

beheerstichting af te sluiten waarin afspraken over de exploitatie en bijhorende prestaties zijn 

gemaakt. In deze constructie, behoudt de gemeente gepaste afstand op de 

bestuursverantwoordelijkheid en kan er wel via contractverplichtingen worden ingegrepen. De 

overeenkomsten zoals bedoeld worden in overleg tussen het stichtingsbestuur en de gemeente 

opgesteld. 

 

2) Compact bestuur in opstartfase: Fasering bestuurmodel 

Voor een succesvolle start wordt er gekozen voor een bestuursmodel dat in verschillende fases 

wordt ingevuld: 

a. Opstartfase/bouwfase: compact, slagvaardig en uitvoerend bestuur, zonder personeel.  

b. Beginfase/in bedrijf: volledig bestuur met daaronder functionerend een manager. 

c. Volwassen fase: Raad van Toezicht met daaronder functionerend een manager>directeur-

bestuurder.  

 

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is het bestuur doorgegroeid naar een volledige 

bezetting conform de statuten en is er een functionerend manager. Het bestuur geeft zelf aan 

wanneer de volwassen fase wordt ingezet en de manager doorgroeit naar directeur/bestuurder, 

uitgaande van een maximale doorgroeiperiode naar volwassenheid van in beginsel 3 jaar. Alvorens 

wordt doorgegroeid naar de volwassenheidsfase zal een evaluatie plaatsvinden. 

 

Als vanuit de evaluatie blijkt dat het moment van volwassenheid vraagt om een Raad van Toezicht 

model wordt die omgezet. De stichting stelt dan een directeur-bestuurder aan en het bestuur wordt 

op afstand gezet door over te gaan naar een Raad van Toezicht.  

 

In de opstartfase kan tevens bezien worden wat het takkenpakket wordt van de manager en op 

termijn directeur-bestuurder en als deze functie wellicht niet te zwaar is voor de aard en omvang 

van de werkzaamheden. Het is een kleine stichting met als doel het beheren en exploiteren van het 

nieuwe MFC.  
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3) Financieel 

Het merendeel van de taken en verantwoordelijkheden zijn afgebakend middels contracten. De 

stichting heeft daadwerkelijk direct invloed op (extra) verhuur naast de vaste gebruikers en de 

horeca invulling.  

 

Ten aanzien van het groot onderhoud wordt geadviseerd om dit onder te brengen in een ‘Reserve 

groot onderhoud’  op een derdenrekening, zodat deze buiten de reguliere exploitatie van MFC 3b4 

kan worden beheerd, door zowel gemeente als beheerstichting. 

 

4) Benoeming en ontslag  

Conform de aangenomen motie dient in het beheermodel specifiek aandacht te zijn voor de 

verantwoordelijkheid voor benoeming en ontslag van bestuursleden alsmede de aan te trekken 

manager. 

Geadviseerd wordt om als gemeente hierin geen verdere rol te vervullen en dit de 

verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur te laten zijn. Voor een werkbare bekrachtiging van 

deze wensen zou de gemeente dan zitting moeten nemen in het bestuur of raad van toezicht en 

daarmee bestuurlijke verantwoording dragen. De onderliggende motivatie is om grip te hebben op 

de exploitatie en bestuurlijke koers van MFC 3b4, wat eigendom is van de gemeente.  

 

Zou de gemeente dit statutair willen afdwingen zonder in het bestuur te zitten, ontstaat er een 

juridisch zeer onwenselijke situatie, waarbij de gemeente zowel eigenaar van het pand is, een 

subsidierelatie onderhoudt met het bestuur en tevens bepalend kan sturen. In deze zin zal de 

gemeente altijd als bestuurlijk verantwoordelijk worden gezien en ook financieel verantwoordelijk 

worden gesteld.  

 

5) Huurcontract 

In de huurovereenkomst wordt vastgelegd op welke manier de gemeente haar vastgoedeigendom 

beschikbaar stelt aan de beheerstichting. Hierin worden zaken geregeld zoals huurprijzen, 

omzetbelasting, betalingsverplichtingen, huurprijsaanpassingen, onderverhuur, technische zaken 

en onderhoud. 

 

6) Dienstverleningsovereenkomst/ subsidieovereenkomst 

In de dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst worden zaken geregeld, die onder 

andere betrekking hebben op de verwachte outcome, de specifieke prestatieafspraken, de financiën 

en de wijze van verantwoorden (te verwachten transparantie). In de overeenkomst wordt tevens 

een bepaling opgenomen, dat deze jaarlijks kan worden aangepast, als daartoe op basis van de 

financiële en inhoudelijke resultaten aanleiding bestaat.  

De beheerstichting en de gemeente streven ernaar dat MFC 3b4 het culturele, maatschappelijke en 

sportieve vertrekpunt is voor alle doelgroepen in de Renkumse gemeenschap in relatie tot 

burgerkracht, sociale samenhang en ontmoeting.  

De beheerstichting stelt zich ten doel de inhoudelijke samenwerking tussen partijen te bevorderen 

en maatschappelijke meerwaarde te creëren vanuit MFC 3b4 en in bredere zin vanuit de Renkumse 

gemeenschap.  

 

De verwachte outcome en specifieke prestatieafspraken worden nader uitgewerkt binnen de 

volgende uitgangspunten: 

 Het bevorderen en versterken van de leefbaarheid en de sociale cohesie in Renkums-

Heelsum 

 Het genereren van zoveel mogelijk bezoekers en gebruikers van het MFC 
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 Het programma kent een juiste balans tussen sociale, culturele en sportieve output 

enerzijds en de financiële middelen voor de sluitende exploitatie anderzijds 

 

7) Bestuurstatuut 

Aanvullend op de statuten kan het aangestelde bestuur een bestuur statuut hanteren waarin de 

wijze van besturen wordt vastgelegd. Hierin kunnen ook de kaders worden aangegeven 

waarbinnen het bestuur haar doelen wil bereiken.  

 

8) Overleg MFC 3b4 en gemeente Renkum 

De beheerstichting heeft periodiek overleg met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De 

beheerstichting is verplicht jaarlijks een begroting en jaarrekening aan te leveren. Tijdens de 

periodieke overleggen zijn de volgende onderwerpen geagendeerd: 

a. Financien 

b. Optisport 

c. Beheer en exploitatieplan inclusief begroting. 

d. Platform c.q. gebruikersraad 

e. Inhoud van de dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst. 

f. Verantwoording van de dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst. 

g. Onderhoudsafspraken. 

h. Beleidsmatige strategie, maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Periodiek overleg: 

a. Minimaal 2 keer per jaar bestuurlijk overleg tussen beheerstichting, 

contactambtenaar en verantwoordelijk wethouder, aansluitend op de gemeentelijke 

cyclus van de voorjaarsnota en het vaststellen van de begroting in het derde 

kwartaal.  

b. Voor ieder bestuurlijk overleg vindt een voorbereidend ambtelijk overleg plaats. 

c. Naast de periodieke overleggen, vindt er ad-hoc overleg plaats tussen de 

beheerstichting en gemeente indien één van beide partijen daar noodzaak toe acht. 

 

9) Beheer- en Exploitatieplan 

De beheerstichting werkt de aankomende maanden het beheer- en exploitatieplan met begroting 

(businessplan) uit. Dit op basis van de missie/ visie en kernwaarden.  

 

De visie op het MFC 

Het MFC is een gebouw dat past binnen het lokale gevoel van de bevolking en het verenigingsleven 

van Renkum en Heelsum. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Een plek waar men met een 

onbezorgd gevoel naar toe gaat en verblijft. De vele activiteiten en de verschillende gebruikers 

maken het tot een dynamische en gezellige plek om te verblijven. Bij het bevorderen van de 

vitaliteit, leefbaarheid, betrokkenheid en saamhorigheid kan het MFC een belangrijke schakel zijn 

binnen Renkum/Heelsum. Het MFC heeft een uitnodigende, toegankelijke en laagdrempelige 

uitstralingAan de visie van MFC 3b4 worden gezamenlijke kernwaarden verbonden.  

 

Deze kernwaarden komen terug in de programmering, activiteiten en bedrijfsvoering van MFC 3b4: 

·         Het verbinden van (de maatschappelijke vraag van) mensen 

·         Laagdrempelig en voor iedereen 

·         Volgen van de behoefte van de burgers en ondernemers 

·         Kwaliteit en professionaliteit 

·         Continuïteit en duurzaamheid 
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·         Verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering 

·         Innovatief 

·         Integraal aanbod 

 

De missie/visie en kernwaarden worden nader uitgewerkt in het beheer- en exploitatieplan waar de 

volgende onderdelen terugkomen: 

a. Strategie 

b. Volwaardige exploitatieopzet 

c. Werkplan 

 

In het exploitatieplan wordt de balans tussen een rendabele exploitatie en het behalen van sociaal-

maatschappelijke output voor de gemeenschap van Renkum centraal gesteld. Het beheerplan is 

een verdere uitwerking van het exploitatieplan en zal ingaan op de operationele afspraken binnen 

het gebouw (mede in relatie tot de huurders). In het periodiek overleg tussen gemeente en 

beheerstichting vindt hierover beleidsmatige afstemming plaats.  

 

Samenvattend  

Met het vaststellen van de hierboven genoemde werkafspraken tussen gemeente en stichting, is de 

basis gelegd voor het beheermodel dat concreet wordt uitgewerkt in de volgende volgende 

documenten: 

- Statuten stichting 

- Bestuurstatuut (governance model) 

- Huurovereenkomst 

- Dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst  

- Huishoudelijk reglement  

 

Geadviseerd wordt het instemmingsrecht van het College en het recht om bestuurders te kunnen 

ontslaan door het College niet op te nemen in de statuten. Door de opstelling van een helder 

huurcontract en een dienstverleningsovereenkomst/subsidieovereenkomst waarin eisen worden 

gesteld aan de output en outcome van het MFA is er voldoende sturing mogelijk en kan de 

gemeente regie blijven voeren. Zo leggen we de focus op wat het maatschappelijk oplevert en niet 

zozeer op wie dit moet doen. Het zittende bestuur moet zich dan verantwoorden over de inhoud en 

de opbrengst van het MFC en haar programma.   

 

Het bestuur zal een bestuur statuut hanteren waarin de wijze van besturen (governance) en de 

bestuurder competenties worden vastgelegd. Hiermee wordt de kwaliteit en continuïteit in het 

bestuur voor een groot deel geborgd.  

 

Plan van aanpak 

Stap 1: besluit b&w en raad  

Stap 2: opstellen statuten, bestuurstatuut, huurovereenkomst, dienstverlenings-

/subsidieovereenkomst 

Stap 3: gunning aanbesteding 

Stap 4: oprichting stichting 

Stap 5: afronden beheer & exploitatieplan 

Stap 6: werven manager (directeur/bestuurder) 


