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Onderwerp: Wijziging governance golfbaan Stippelberg
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Statutenwijziging beheerstichting golfbaan Stippelberg per december 2020.
Inleiding
De beheerstichting golfbaan Stippelberg is voornemens haar statuten aan te passen om zo
een andere governance te verkrijgen. Er is gekozen voor een bestuursmodel met een Raad
van Toezicht en een Raad van Bestuur; het huidige bestuursmodel kent enkel een Raad van
Bestuur.
In de nieuwe opzet wordt het dagelijks bestuur gevormd door de directeur/bestuurder (thans
manager) van de golfbaan met daarboven een Raad van Toezicht. De gemeentelijke
vertegenwoordiger neemt dan zitting in de Raad van Toezicht.
Doel van deze wijziging is onder meer het versterken van de positie van de
directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder kan hierdoor sneller handelen zonder eerst een
besluit van het bestuur te hoeven ophalen. De slagkracht van de directeur/bestuurder wordt
hiermee vergroot en daarmee kan er sneller worden ingespeeld op bijvoorbeeld commerciële
kansen die zich voordoen.
De Raad van Toezicht zal zich richten op de hoofdlijnen en prestatieafspraken maken met de
directeur/bestuurder over de te halen doelen.
Kernboodschap
Het college kan zich vinden in de voorgenomen wijziging. De beheerstichting kan zelfstandig
haar statuten wijzigen. Het college van B&W heeft hier formeel geen rol in. De gemeentelijke
vertegenwoordiger in het bestuur van de beheerstichting heeft een eigen
beslissingsbevoegdheid, maar heeft de wijziging ter consultatie aan het college van B&W
voorgelegd.
Wij kunnen ons vinden in de wijziging om een aantal redenen:
De nieuwe statuten zijn geen verslechtering van de juridische positie van de gemeente. De
gemeentelijke vertegenwoordiger heeft over een aantal onderwerpen nu vetorecht (erfpacht
en zakelijke rechten). Dat recht blijft behouden. Uit toetsing blijkt dat de juridische positie van
de gemeente inhoudelijk niet verschilt van die van de huidige statuten.
Verder ziet de gemeente het vergroten van de slagkracht van de directeur/bestuurder
enerzijds en toezicht via een Raad van Toezicht anderzijds gekoppeld aan prestatieafspraken
met de directeur/bestuurder als een goed instrument voor de beheerstichting om de resultaten
van de golfbaan verder te verbeteren.

Tenslotte kan de toezichthoudende rol vanuit de gemeente beter worden ingevuld zoals
beoogd. Op dit moment maakt de gemeentelijke vertegenwoordiger onderdeel uit van het
dagelijkse bestuur van de beheerstichting. Juridisch gezien dient een bestuurder van een
stichting enkel te handelen in belang van de stichting en draagt deze
medeverantwoordelijkheid voor alle besluitvorming van de stichting. De gemeentelijke
vertegenwoordiger kan zich dus niet enkel beperken tot het toezicht houden. Een afvaardiging
in een Raad van Toezicht past beter bij de beoogde, meer afstandelijke, rol van de gemeente
dan zoals nu een afvaardiging in een dagelijks bestuur.
Uitvoering
De beheerstichting zal in december 2020 hun statuten gaan aanpassen. Het college van B&W
heeft de gemeentesecretaris aangewezen als lid in de Raad van Toezicht van de golfbaan
namens de gemeente.
Vervolgstappen
In 2014 heeft het college van B&W een toezichtkader golfbaan vastgesteld. Dit zal begin 2021
worden geactualiseerd naar de nieuwe situatie. Dat document is voor de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht dan zijn handelingskader.
Financiën
Niet van toepassing.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

