Profielschets interim-bestuursleden SWR/SROG
Om het aftreden van het huidige SWR-bestuur op korte termijn op een verantwoorde wijze
mogelijk te maken wordt een interim-bestuur geformeerd, waaraan alle taken en bestuurlijke
verantwoordelijkheden worden overgedragen. Het huidige bestuur maakt hiermee de weg vrij
voor een nieuwe situatie.
De taak van dit interim-bestuur is tot het najaar van 2020 (i.v.m. de coronabeperkingen) te
werken aan voorwaarden die van belang zijn om te komen tot de vorming van een nieuw
definitief bestuur. Daarnaast dient zij er zorg voor te dragen dat een aantal lopende,
noodzakelijke werkzaamheden wordt gecontinueerd en afgerond.

Hoofdtaken interim-bestuur
 Voorbereiden, opzetten en uitvoeren van besluitvorming inzake het eventuele
boekenonderzoek.
 Presentatie en vaststelling begroting en retributie 2020 en 2021.
 Voorbereiden van voorstellen voor een andere organisatiestructuur.
 Voorbereiding van voorstellen met betrekking tot aanpassing van statuten waarin o.a.
meer inbreng van de deelnemers wordt voorzien.
 Voorbereiden en voorzitten van de deelnemersvergadering van najaar 2020, waarin het
formeren en installeren van een definitief bestuur en het aftreden van het interim-bestuur
zullen plaatsvinden.
Het streven is om deze taken bij de deelnemersvergadering van dit najaar afgerond te
hebben. De huidige bestuursleden zullen vanwege kennis van de materie en plaats in het
proces nog een aantal lopende zaken afronden. Indien de vorming van het interim-bestuur
slaagt, dan zullen zij dit doen onder verantwoordelijkheid en met mandaat van het interimbestuur. Het betreft:





Afronding van de nieuwe beheerovereenkomst met de gemeente.
Voorbereiding van het communiqué en de enquête hierover onder de deelnemers.
Inventarisatie kostenraming voor renovatie en ophoging buitenoevers.
Opstellen en vaststellen van de Jaarrekening 2019.

De huidige bestuursleden blijven voor deze onderwerpen vooralsnog het eerste
aanspreekpunt voor externe partijen onder verantwoordelijkheid en met mandaat van het
interim-bestuur. Deze werkzaamheden zullen vóór de komende deelnemersvergadering zijn
beëindigd, zodat de oud-bestuursleden daarmee ook hun laatste werk hebben afgerond.
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid van een deelnemersvergadering in het najaar van 2020
zal het interim-bestuur nauwgezet de landelijk geldende beperkende RIVM-adviezen voor
dergelijke vergaderingen volgen. Als onderdeel van het voorbereiden van deze vergadering
zal zij aansluiting zoeken bij voorbeelden elders in de ‘1,5 meter-samenleving’, waarin

dergelijke vergaderingen met een groot aantal deelnemers doorgang moeten kunnen
vinden1.

Formatie interim-bestuur
Iedere deelnemer kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Geïnteresseerde
deelnemers worden van harte uitgenodigd om t/m 14 mei a.s. hun belangstelling voor een
positie in het interim-bestuur kenbaar te maken.
Voor het samenstellen van het interim-bestuur is een onafhankelijke formateur aangesteld.
Oud-wethouder Ruimtelijke Ordening van Zevenaar (en voorheen de gemeente Angerlo),
mevrouw Anja van Norel, heeft zich – onbezoldigd – beschikbaar gesteld om de rol van
formateur op zich te nemen. In haar periode als wethouder was zij betrokken bij de
legalisatie van Riverparc. Zij kent derhalve de formele situatie.
De taak van de formateur is te komen tot een optimale samenstelling van het interimbestuur. Daartoe zal zij in gesprek gaan met de belangstellenden en aan de hand van de
profielschets komen tot een voordracht. Er wordt gestreefd naar een interim-bestuur dat
bestaat uit vijf leden. De formele aanstelling van het interim-bestuur vindt (statutair) plaats
door het huidige bestuur.

Profiel
Primair is het van belang dat een kandidaat zich betrokken voelt bij het wel en wee van het
Riverparc, haar bewoners en daarbij in staat is de doelstellingen van de stichting te dienen.
Het helpt als zij/hij daarbij beschikt over kennis en vaardigheden die bijdragen aan de inhoud
van de taken/vraagstukken en het functioneren van een coöperatief bestuur als geheel.
Interim-bestuursleden zitten zonder last of ruggespraak, dus op persoonlijke titel in het
bestuur.
Voor het goed kunnen invullen van de interim-bestuursfunctie beschikken kandidaten verder
over tenminste de volgende kwaliteiten en/of competenties:
 Zij/hij is een teamspeler die effectief en constructief kan communiceren, met een balans
tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
 Zij/hij is een integere, open persoon die aanspreekbaar is op zijn/haar eigen handelen,
daarop kan reflecteren en bereid is zich daarvoor altijd te verantwoorden;
 Zij/hij kan goed samenwerken, zich goed uiten in woord en geschrift;
 Zij/hij kan het eigen standpunt ondergeschikt maken aan een groepsconsensus.
 Zij/hij kan aantoonbaar werken op tenminste HBO-niveau.
Voor de functie van voorzitter geldt als extra vaardigheid dat zij/hij aantoonbaar
bestuurservaring en verbindend vermogen heeft. Verder onderscheidt de voorzitter zich door
uitstekende communicatieve vaardigheden.
Omwille van financieel onafhankelijk toezicht bij en het uitvoeren van het eventuele
boekenonderzoek is het aantrekken van een externe (en betaalde) penningmeester uit de
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Voorbeelden waarnaar gekeken zal worden zijn vergaderingen van aandeelhouders van bedrijven, politieke
partijen, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, etc.

beroepsgroep accountancy een optie. Het werven en het verlenen van een eventuele
opdracht aan een dergelijke functionaris zal geschieden door het interim-bestuur.

Tenslotte






De interim-bestuursleden zullen ingeschreven worden in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en dragen formele verantwoordelijkheid.
Van alle te benoemen kandidaten vragen wij een toepasselijke VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag). Toepasselijk houdt in: van toepassing in de context van een openbare
bestuursfunctie.
Interim-bestuursleden ontvangen een vrijwilligers-onkostenvergoeding van €140,/maand.
Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken.

Reageren?
Belangstellenden kunnen hun kandidatuur t/m 14 mei 2020 kenbaar maken door een mail te
sturen naar formateur@riverparc.eu, t.a.v. mevrouw Anja van Norel. Graag daarbij een
korte motivatie en een beknopt CV, waaruit tevens blijkt dat u aan het gestelde profiel
voldoet. Voor vragen kunt u mevrouw Van Norel ook bellen: 06-53401230.

Lathum, 1 mei 2020

