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Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met bijgaande notitie  ‘advies uitgewerkt beheermodel’   

 

Samenvatting 

De afgelopen maanden is er een bestuur geworven voor de beheerstichting in het MFC 3b4. Hiervoor 

zijn drie beoogd bestuursleden benoemd die actief zijn binnen de huidige stichting in oprichting. 

Alvorens tot formele oprichting over te gaan wordt u gevraagd in te stemmen met dit voorstel. 

 

Naar aanleiding van de door uw raad aangenomen motie ‘beheer en toezicht´ in de vergadering van 

januari 2014 is het volgende opgedragen (de volledige motie treft u als bijlage aan).  

1. Op korte termijn het overleg te starten met het stichtingsbestuur MFC 3B4 in oprichting en Optisport  

over de uitwerking van het beheermodel waarbij in ieder geval aan de volgende aspecten aandacht wordt 

besteed:  

                - de relatie tussen het stichtingsbestuur MFC 3B4 en de gemeente als  regisseur van de uitvoering        

                  van het gemeentelijke sport- en cultuurbeleid 

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

                  manager 

                - de goedkeuring van het ondernemingsplan en de jaarstukken 

                - de positie, rol en verantwoordelijkheid  van zowel de stichting als Optisport tijdens de  

                   bouwvoorbereiding en uitvoering; 

2. Een uitgewerkt beheermodel ter vaststelling vóór het uitschrijven van de tender voor de engineering and 

build-werkzaamheden  aan de raad ter goedkeuring voor te leggen. 

3. Bij de werving van de te benoemen manager allereerst na te gaan of lokale ondernemers met bewezen 

kwaliteiten en met affiniteit met de activiteiten van MFC3b4, die functie kunnen vervullen. 

4. vóór  1 mei 2014  aan de raad een voorstel ter goedkeuring  voor te leggen voor de oprichting van een raad 

van toezicht en advies stichting MFC3B4. Deze raad,  waarin personen worden benoemd met financiële, 

commerciële en juridische deskundigheid die geen commerciële betrokkenheid hebben bij de stichting, 

adviseert het college en het stichtingsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle aspecten van de 
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aanbesteding, de realisatie, de organisatie (exploitatie en beheer), alsmede de financiën. De bedoelde raad 

rapporteert regelmatig aan de gemeente raad  met name over de voortgang, de risico’s en de maatregelen 

om deze risico’s te beperken. 

Opgemerkt wordt dat tijdens de bespreking van deze motie in de raadsvergadering van 28 januari door 

de wethouder ten aanzien van punt 4 een nuancering is aangebracht zoals ook verwoord in de 

besluitenlijst. Citaat besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2014, pagina 17: 

‘Motie beheer en exploitatie meer moeite mee. Allerlaatste punt. Twee typen governance door elkaar 

gehaald. Stichtingsbestuur benoemen waar financiële deskundigheid zit en u vraagt raad van toezicht. 

Voorzitter geeft aan ja dat kan. Bedoeling van motie om als raad de vinger aan de pols te houden. Als u 

het college vraagt te gaan onderzoeken welke vorm er het meest geschikt voor zou zijn dan kan het 

college die uitwerking geven. 

Laatste bullet daarop aan te passen. Nuance laatste bullet dan overnemen. 

Motie overgenomen. Structuur die beantwoordt aan de intentie van de stellers’. 

 

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd om in te stemmen met de bijgaande notitie.  

 

Beoogd effect 

Het beoogd effect van dit besluit is om heldere en goede afspraken te maken met de beheerstichting om 

de risico’s te verkleinen. Hiermee beogen we dat de professionele beheerstichting verder ingevuld kan 

worden en op korte termijn ingezet wordt bij de verdere planvorming, het realiseren en vervolgens het 

exploiteren van het MFC 3b4.   

 

Kader 

Op 29 januari 2014 is door de gemeenteraad het definitieve besluit genomen om tot realisatie van het 

MFC 3b4 over te gaan. Conform het raadsvoorstel (nr. 125906), dat aan dit besluit ten grondslag heeft 

gelegen, wordt het exploitatiebeheer en dagelijks beheer voor de onderdelen binnen het MFC (exclusief 

zwembad) ondergebracht bij de (professionele) beheerstichting.  

 

Naast het definitieve besluit om tot realisatie van MFC 3b4 over te gaan heeft u in de 

raadsvergadering van 29 januari 2014 de motie beheer & toezicht aangenomen.   

 

Argumenten 

Door het maken van goede afspraken conform bijgevoegde notitie is er vanuit de gemeente sturing 

mogelijk (regievoering). Deze sturing wordt vastgelegd in de documenten zoals beschreven in het 

advies te weten een huurcontract voor het pand en een exploitatieovereenkomst/subsidiebeschikking 

met uitvoeringsovereenkomst voor het leveren van een aantal diensten/ prestaties. Op dit laatste 

element zijn meetbare afspraken te maken. Deze afspraken zijn het toetsingsmiddel richting de 

bedrijfsvoering door de directeur-manager.  

Het stichtingsbestuur wil graag nauw samenwerken met het Platform (gebruikersraad).  

De gebruikersraad wordt een adviesorgaan voor de stichting. De taken van gebruikersraad wordt nog 

uitgewerkt in de buiten de statuten vast te stellen huishoudelijk reglement.  
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Kanttekeningen 

Geen.  

 

Draagvlak 

Met het bestuur van de beheerstichting in oprichting is overeenstemming over de te sluiten 

overeenkomsten en de werkafspraken die gemaakt zijn. Met het dagelijks bestuur van het Platform 

sport en cultuur Renkum/Heelsum hebben ook verschillende bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden 

en ook zij zijn het eens met hetgeen wordt voorgesteld en de nieuwe rol die zij krijgen.  

 

Aanpak/Uitvoering 

Plan van aanpak 

Stap 1: besluit raad op advies  

Stap 2: opstellen statuten, bestuur statuut, huurovereenkomst, dienstverlenings-

/subsidieovereenkomst 

Stap 3: gunning aanbesteding 

Stap 4: oprichting stichting 

Stap 5: afronden beheer & exploitatieplan 

Stap 6: werven manager (directeur/bestuurder) 

 

Financiële consequenties 

Eventuele kosten worden binnen het beschikbaar gestelde budget MFC 3b4 opgevangen.  

 

Juridische consequenties 

Dit voorstel heeft geen juridische consequenties. Die volgen pas uit het aangaan van overeenkomsten, 

subsidieafspraken en mogelijk bij het opstellen van de statuten.  

Het goedkeuren van de statuten en de overeenkomsten is een bevoegdheid van het college.  

 

WMO-aspecten 

Ten aanzien van het advies zijn niet direct WMO-aspecten te benoemen. Bij de uiteindelijke invulling 

ervan wel. Het MFC 3b4 draagt bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid en bevordert de 

deelname van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen 

met een beperking. 

Bij de verdere invulling van het beheer door de stichting wordt hiermee rekening gehouden. 

 

Duurzaamheid 

Door het kiezen van een daadkrachtig en adequaat bestuur en directeur/manager en in 

overeenkomsten zaken goed vast te leggen is directe sturing mogelijk op het gebied van 

duurzaamheidsdoelstellingen (ook na de realisatie). Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruikers 

bewust te maken en te betrekken bij de invulling van de duurzaamheidsambities.  
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Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Het bestuur van de beheerstichting en het bestuur van het Platform sport en cultuur 

Renkum/Heelsum wordt van uw besluit op de hoogte gebracht. Uw besluit wordt ook geplaatst op de 

openbare besluitenlijst. 

 

Alternatieven 

Geen.  

 


