Nieuwsbrief SWR mei 2020

Digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bevat koppelingen naar
de website van de SWR. Om deze te
kunnen gebruiken kunt u de digitale
nieuwsbrief in pdf downloaden op
www.riverparc.eu onder de kop NIEUWS
Coronacrisis
Wij hopen dat u allen gezond blijft en
werken er uiteraard aan mee dat het
coronavirus zo min mogelijk kans krijgt.
De deelnemersvergadering die was
gepland op 23 maart jl. kon door de
maatregelen niet doorgaan. Te
verwachten is dat de eerstkomende
deelnemersvergadering pas op zijn
vroegst in september a.s. kan worden
gehouden, zodat het dan meteen de
eindejaarsvergadering zal zijn.
Bijeenkomst op 9 maart jl.
Enkele deelnemers hebben (zonder
betrokkenheid van het SWR bestuur) op
9 maart jl. een bijeenkomst
georganiseerd. Zij hebben deze
gepresenteerd als zijnde een
deelnemersvergadering met juridische
grondslag in de statuten van de SWR. Er
heeft een stemming plaatsgevonden
over een aantal onderwerpen. De
meeste van deze onderwerpen stonden
ook op de agenda voor de thans
uitgestelde, officiële
deelnemersvergadering. De bijeenkomst
van 9 maart jl. wordt door het SWRbestuur niet erkend als een
deelnemersvergadering, om meerdere
juridische redenen. Bij het nieuws op de
website vindt u de brief hierover d.d. 29
april 2020 aan de vijf personen die als
“dagbestuur” de organisatie van deze
bijeenkomst vormden. Bij de gehouden
stemming ontbraken context en
achtergrondinformatie, zoals bv. de
kosten van de voorgestelde acties. Het is
daarom ook lastig om de gehouden
stemming te zien als representatief,
temeer daar het merendeel van de
bewoners dat niet betrokken is bij de
“initiatiefgroep”, de bijeenkomst niet

heeft bijgewoond. Op de stemming over
de retributie wordt hierna kort ingegaan.
Retributie
Bij voornoemde bijeenkomst is een
oproep gedaan om de retributie te
verlagen naar € 1 per maand. Daarvoor
bestaat echter geen grondslag. Het doel
zou zijn, de financiële armslag van de
stichting te beperken. Een dergelijke
doelstelling is echter onverantwoord,
onder andere gelet op de benodigde
reservering voor de buitenoevers maar
zeker gezien de begroting als geheel.
Statutair dient het bestuur vóór 1
november van het jaar de
deelnemersvergadering te beleggen en
de begroting voor het volgende jaar voor
te leggen, op basis waarvan de retributie
wordt vastgesteld. Aangezien geen
andere retributie is vastgesteld dan € 22
per maand (voor 2019), blijft dit
vooralsnog de verschuldigde retributie.
Het bestuur verzoekt de enkelingen die
momenteel de retributie niet of slechts
gedeeltelijk betalen, dringend om de
achterstand te voldoen en zodoende de
incassokosten te voorkomen.
Bestuurswisseling
Hiermee maakt het bestuur bekend dat
zij op korte termijn voltallig zal aftreden.
De reden daarvoor is dat wij de
afgelopen periode hebben gestreefd naar
overbrugging van de gerezen
problematiek en daar thans geen
mogelijkheden meer toe zien. Met de
agenda voor de (als gevolg van de
corona-uitbraak) uitgestelde
deelnemersvergadering van 23 maart jl.
laten wij zien open te staan voor o.a. de
vraag naar meer democratisering van de
statuten en het door een aantal
deelnemers gewenste boekenonderzoek.
Het bleek echter niet mogelijk om
daarover met elkaar in redelijk gesprek
te komen. De onrust op Nextdoor en
daarbuiten wordt in stand gehouden.
Omdat de terugkeer van de rust in de
wijk groter is dan welk individueel of
deelgroepsbelang dan ook, hebben wij
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besloten onze zetels ter beschikking te
stellen.
Deze situatie brengt met zich mee dat er
voor opvolging van het bestuur moet
worden gezorgd. Indien het bestuur zou
aftreden zonder voor continuïteit te
zorgen, dan zou volgens de wet een
nieuw bestuur door de kantonrechter
moeten worden benoemd. Gezien de tijd
en de middelen die dit kost, willen wij dit
voorkomen. Omdat wij die bevoegdheid
ook hebben, streven wij ernaar om op zo
kort mogelijke termijn tot de vorming
van een interim-bestuur te komen. Haar
taak is 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. De taken
voor het interim-bestuur zullen zijn:
• 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 interimbestuur zullen plaatsvinden.
Het streven is erop gericht 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 blijven doen als oudbestuurslid 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 kostenramingen voor
renovatie en ophoging buitenoevers.
• Opstellen van de jaarrekening 2019.
Deze werkzaamheden zullen vóór de
komende deelnemersvergadering zijn
beëindigd, zodat de oud-bestuursleden
daarmee ook hun laatste werk hebben
afgerond.
De vorming van het interim-bestuur
Iedere deelnemer kan zich kandidaat
stellen voor een bestuursfunctie. Wij
nodigen geïnteresseerde deelnemers van
harte uit om voor 15 mei a.s. hun
belangstelling voor een positie in het
interim-bestuur kenbaar te maken.
Om te waarborgen dat de samenstelling
van het interim-bestuur zo objectief
mogelijk verloopt, stellen wij een
onafhankelijke formateur aan. Oudwethouder Ruimtelijke Ordening van
Zevenaar (en voorheen de gemeente
Angerlo), mw. Anja van Norel, hebben
wij bereid gevonden om de rol van
formateur op zich te nemen. In haar
periode als wethouder was zij betrokken
bij de legalisatie van het Riverparc. Zij
kent derhalve de formele situatie.
De taak van de formateur is te komen
tot een zo optimaal mogelijke
samenstelling van het interim-bestuur.
Daartoe zal zij in gesprek gaan met de
belangstellenden en aan de hand van de
profielschets komen tot een voordracht.
Wij streven naar een interim-bestuur dat
bestaat uit vijf leden. De formele
aanstelling van het interim-bestuur moet
plaatsvinden door het huidige bestuur.
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De profielschets voor de interimbestuurders kunt u inzien bij de
downloads op de website van de
stichting: www.riverparc.eu/downloads/
Uw reactie, graag voorzien van een
korte motivatie en CV, kunt u sturen
naar het emailadres van de formateur
formateur@riverparc.eu, ter attentie van
mw. A. van Norel. Voor nadere
inlichtingen kunt u haar ook telefonisch
bereiken, op nr. 06-53401230
Mocht de formateur er onverhoopt niet
in slagen om voldoende geschikte
interim bestuurders te vinden, dan zal
als plan B worden gestreefd naar een
interim-commissie met dezelfde taken
als hierboven genoemd, maar zonder
officiële bestuursfunctie en dus zonder
de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
De formateur zal in dat geval eveneens
de interim-commissie samenstellen en
aan het bestuur voordragen. De interimcommissie zal dan mandaat krijgen van
het zittende bestuur voor het uitvoeren
van voornoemde taken.
Mocht ook dat niet slagen dan zal het
huidige bestuur hetzij een externe
interim bestuurder inhuren, dan wel de
rechtbank verzoeken om een interim
bestuurder te benoemen op kosten van
de SWR.
Uiteraard informeren wij u periodiek
over de voortgang.
Met vriendelijke groet,
Het SWR bestuur:
Frans Franken
Henk Jan Kamerbeek
Jeroen Wieland
E-mail: info@riverparc.eu
Website: www.riverparc.eu
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