
                

                              

Motie Vreemd Exploitatie Doelum.  

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 23 

november 2022, 

Constaterende dat: 

• MFC Doelum aankijkt tegen grote financiële tekorten; 
• De exploitatie en de begroting van MFC Doelum mede gebaseerd is op de 

inzet van vrijwilligers inzake onderhoud en dienstverlening; 

• Dit zogenaamde ‘vrijwilligersmodel’ onvoldoende is gebleken om MFC 
Doelum goed te laten functioneren: meerdere verenigingen, clubs en 

gebruikers van MFC Doelum leveren niet de benodigde vrijwilligersuren; 
• Een gedeelte van de tekorten wordt veroorzaakt doordat ingehuurde, 

betaalde, krachten nodig zijn om onder andere de ontbrekende 

vrijwilligersuren op te vangen;  
• De Gemeente Renkum tot nu toe alle tekorten voor haar rekening neemt en 

hier geen verdere limieten aan verbindt; 
• Er gesproken is/wordt met het bestuur van MFC Doelum over uitbreiding 

van meer beheerstaken inzake sport; 

• De portefeuillehouder de raad tijdig heeft geïnformeerd over de 
exploitatietekorten; 

Overwegende dat: 

• De rekening voor de exploitatietekorten indirect bij de inwoners van de 

Gemeente Renkum terecht komen; 
• Een duidelijk, actueel en realistisch exploitatieplan noodzakelijk is voor 

een gezonde en duurzame bedrijfsvoering van MFC Doelum;  

• Het bestuur van MFC Doelum vooralsnog niet heeft laten blijken een 
passende oplossing te hebben voor de financiële tekorten betreffende het 

NIET-energie deel; 
• De portefeuillehouder vooralsnog geen voorstellen heeft gedaan om de 

tekorten te verkleinen, waarbij een deel van de verantwoordelijkheid van 

deze tekorten bij het bestuur MFC Doelum ligt; 
• Het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van MFC Doelum (bestuur 

en gebruikers) en Gemeente Renkum om de tekorten structureel aan te 
pakken; 

• Het accepteren van het niet nakomen van afspraken, een 
precedentwerking kan hebben op andere vormen van privaat-publieke 
overeenkomsten; 

• Andere sportaccommodaties en/of verenigingen geen steun ontvangen 
voor beheer of om betaalde krachten in te huren; 

• Een taakuitbreiding of het areaal vergroting door het MFC Doelum inzake 
beheersportaccommodaties vooralsnog geen wenselijke situatie is; 
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Motie vreemd is aangenomen met 12 stemmen voor 

(GB VVD D66) en 10 stemmen tegen (GL PvdA CDA 

Fractie John Bartels). 

PvdA legt stemverklaring af. 

 

 



Draagt het college op: 

• Om op korte termijn wederom in gesprek te gaan met het bestuur van 
MFC Doelum om met hen te bespreken dat de tekorten een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zijn en om vervolgens gezamenlijk een passende 

visie en exploitatie te ontwikkelen die realistisch en financieel haalbaar is 
in relatie tot verenigingen, clubs, gebruikers en inwoners.   

• Uitbreiding van het takenpakket of areaal vergroting door Stichting MFC 
Doelum pas te gaan overwegen en te bespreken, nadat er een nieuwe 
visie en exploitatieplan voorligt aan de raad met een sluitende begroting 

zonder structureel extra financiële middelen van de Gemeente Renkum. 
• Het inzichtelijk maken waar eenzelfde situatie, die gelijk is aan de situatie, 

nu bij Doelum zich zo kunnen voordoen in onze gemeente; 
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