Omschrijving bestuurlijke problematiek en oplossingsvraag
Inleiding
Het Riverparc is een woonwijk op dijkhoogte gebouwd in de uiterwaarden van de IJssel in de
periode 1992-1998. Oorspronkelijk als recreatie woonwijk bebouwd met 350 huizen.
De bestemming van het gebied was recreatie, later in 2012 gelegaliseerd tot woonwijk en
woonbestemming van de Gemeente Zevenaar.
Bestuur
De woonwijk werd bestuurd tot 2012 door de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR),
waarbij het openbare domein in erfpacht is verkregen van Stichting Riverparc Onroerend
Goed (SROG).
Bijzondere situatie
In 2012 heeft legalisatie (permanente bewoning toegestaan) plaatsgevonden op basis van
een wijziging van het bestemmingsplan en een aantal contractuele overeenkomsten tussen
de SWR/SROG en de Gemeente Zevenaar:
•
•

- De Transitieovereenkomst;
- De Vestiging van Erfdienstbaarheden en Kwalitatieve Verplichtingen.
Hierbij is overeengekomen dat alle openbare domeinen in erfpacht in bezit kwamen
van de Gemeente Zevenaar, met uitzondering van de buitenoevers. Voor wat betreft
deze openbare domeinen is vanaf dat moment de Gemeente Zevenaar
verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, als ware zij eigenaar. De bewoners zijn
eigenaar van hun kavel met woonhuis.
De buitenoevers, bijbehorende stranden alsmede een deel van de plas blijven in bezit
van de SWR/SROG. Daarmee zijn de stichtingen verantwoordelijk voor onderhoud,
beheer, waterveiligheid en de vervanging van de oever/waterkerende voorzieningen
na einde levensduur, mét het daarbij behorende financieel beheer. De SWR/SROG
hebben daartoe ook contractuele verplichtingen en de eindverantwoording naar de
Gemeente Zevenaar en naar de bewoners/eigenaren van Riverparc.
Nu ontstane situatie
De SWR/SROG is dus belast met het bestuur in stichtingsvorm van de “woonbelangen
Riverparc”, hetgeen is beperkt tot het onderhoud en beheer van de buitenoevers.
Daarbij wordt waar nodig gebruik gemaakt van externe deskundigen voor het
technisch beheer en uitvoering.
De bewoners van het Riverparc zijn verbonden als deelnemers in de stichtingen
middels een kettingbeding in ieder individueel koopcontract. Daarbij is bepaald dat
koper verplicht een maandelijkse retributie betaalt aan de stichting. Het bestuur van

SWR/SROG stelt deze retributie vast, zoals in de Statuten van de Stichting SWR is
vastgelegd.
De relatie tussen het bestuur en de bewoners is sedert oktober 2018 dermate
verslechterd, dat het gehele bestuur in mei 2020 is opgestapt en zich in juni heeft
laten vervangen door een interim-bestuur. Oorzaken waren met name gebrek aan
transparantie over beleid en uitvoering door het bestuur, ondoorzichtig (vertaald
door bewoners als ‘ondemocratisch’)
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proces bij vervanging van bestuursleden en een niet transparant beheer van het vermogen
van de stichtingen. Dit leidde tot een duidelijke opdracht aan het interim-bestuur:
•
•

•

- Voor een grondig boekenonderzoek uit , teruggaand na de datum van oprichting
van SROG als afsplitsing van SWR.
- Voer een onderzoek uit naar de statuten van SWR/SROG. Beantwoord de vraag hoe
de statuten gewijzigd kunnen worden, opdat er bij bewoners/eigenaren van
Riverparc weer sprake zal zijn van vertrouwen in toekomstige besturen en draagvlak
voor het werk van de stichtingen, namelijk het verzekeren van de waterveiligheid van
de wijk Riverparc. Voor dat draagvlak is van belang dat er een hoge mate van
transparantie komt in beleid en uitvoering, alsmede waar en in zoverre mogelijk,
medezeggenschap voor de bewoners/eigenaren.
- Organiseer een deelnemersvergadering waarin
o De resultaten en conclusies van beide onderzoeken worden gepresenteerd o Het
interim-bestuur van SWR/SROG wordt vervangen door een nieuw,
regulier bestuur SWR/SROG, dan wel dat SWR/SROG worden vervangen door een
Vereniging van Eigenaren, met een nieuw bestuur, en bijbehorend reglement.
Door bewoners/eigenaren zijn diverse wensen geuit. Daarbij is men ervan uitgegaan,
dat een nieuw bestuur voor de stichtingen SWR/SROG door de deelnemers in de
stichtingen gekozen zouden kunnen worden. Deze wensen zijn:

1.
2.
3.
4.

Democratischer bestuur.
Transparante werkwijze.
Open communicatie met deelnemers in de stichting.
Instelling commissies mogelijk maken; bijv. Financiële-, Technische-, en
Wijkcommissie.

5.
6.
7.
8.

Alle bestuursleden moeten door de Deelnemersvergadering worden gekozen.
Geen herbenoeming bestuursleden zonder instemming deelnemers.
Bestuurs-kandidaten behoeven geen 50 steunstemmen.
Vergoeding voor werkzaamheden vervalt en vergoedingen voor bestuursleden
maximeren tot €150/mnd.

9. Deelnemers zijn bevoegd bij meerderheid der stemmen tot ontbinding van de
stichting.
10. Deelnemers zijn bevoegd een deelnemersvergadering bijeen te roepen.
11. Deelnemers stemrecht uitbreiden met volmacht of digitaal stemrecht.
12. Vergaderingen van bestuur en/of deelnemers ook mogelijk maken in digitale vorm.
13. Wijziging statuten alleen na goedkeuring deelnemers en deelnemers moeten zelf bij
meerderheid de statuten kunnen wijzigen.
14. Grote extra uitgaven, niet in de begroting opgenomen, b.v. boven de € 5.000.-,
behoeven instemming van de deelnemers.
15. Doelstelling uitbreiden; op termijn volledige overdracht aan de Gemeente Zevenaar.
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Kernvragen van het interim-bestuur SWR/SROG
Het interim-bestuur vraag zich af op welke wijze en in hoeverre zij bovenstaande wensen
kan verwerken in een bestuursvorm, opdat de kans dat dezelfde problemen zich in de
toekomst zullen voordoen zo klein mogelijk is.
Daarvoor wil zij deskundig juridisch advies inwinnen. Vragen die in dit advies ten minste
beantwoord moeten worden, zijn:
1. Wat zijn de wettelijke mogelijkheden om op basis van een wijziging van de huidige
statuten van SWR/SROG te komen tot een zo optimaal mogelijke transparantie van
beleid en uitvoering?
2. Wat is de maximale vorm van medezeggenschap die voor de deelnemers in de
stichting wettelijk haalbaar is?
3. Wat zijn de risico’s van stappen die uit 1. en 2. eventueel voortvloeien voor het
verantwoord en krachtdadig uitvoeren van de kerntaken van de SWR/SROG?
4. Is het denkbaar dat de kerntaken van de SWR/ROG op een verantwoorde wijze
krachtdadig kunnen worden uitgevoerd door een nieuw op te richten Vereniging van
Eigenaren (VVE)?
5. Indien vraag 4. positief beantwoord wordt, welk reglement / statuut voor de nieuwe
VVE is dan raadzaam?
6. Wat zijn de risico’s die kleven aan een eventueel transitieproces van de
stichtingsvorm naar de verenigingsvorm? Hoe ziet een dergelijk transitieproces eruit?
7. Indien vraag 4. positief beantwoord wordt, hoe kan verzekerd worden dat alle (zowel
de huidige als de toekomstige) bewoners/eigenaren (verplicht) lid worden van de
VVE en aldus bijdragen aan het vermogen van de VVE? Kan en/of moet dat gevolgen
hebben voor de huidige koopcontracten?
Tot slot:

Het eindadvies moet aan de deelnemersvergadering worden gepresenteerd met duidelijke
argumenten die de eindkeuze verantwoorden, door behandelend deskundige te
presenteren.
Bijlagen:
Ter ondersteuning van bovenstaande zijn de volgende bijlagen:
•
•
•
•
•
•

-

Huidige geldende statuten
Voorstel aangepaste statuten in concept
Plattegrond Riverparc
Transitie-overeenkomst met Gemeente Zevenaar
Kwalitatieve verplichtingen en gevestigde erfdienstbaarheden
Voorbeeld koopcontract met kettingbeding

Tot zover deze informatie over de activiteiten door het IB van de laatste tijd.
Wij houden u op de hoogte.

Het IB.

