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De Partijen: 
 

1. De gemeente Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, A. 
Aboutaleb; partij 1 verder ook te noemen: “de Managementautoriteit”; 

 
2. a. De provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris 
          van de Koning, J. Smit; 

b. De provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
    Commissaris van de Koning, J.W. Remkes; 
c. De provincie Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de waarnemend 
    Commissaris van de Koning, W.W.I van Beek; 
d. De provincie Flevoland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris 
    van de Koning, L. Verbeek 
partijen 2a. tot en met 2d. verder gezamenlijk te noemen: "de P4"; 
 

3. a. De gemeente Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
          burgemeester, mr. E.E. van der Laan; 
 b. De gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, 
          J.J. van Aartsen; 
 c. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, 
          J. van Zanen; 

partijen 1 en 3a. tot en met 3c. verder gezamenlijk ook te noemen: "de G4"; 
 
partijen 1 tot en met 3c. verder gezamenlijk ook te noemen: “de Partijen"; 
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Overwegende: 
 
(1) In het kader van de bijstandsverlening uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (hierna 
“het EFRO”) voor de periode 2014 tot en met 2023 hebben Partijen met inachtneming van de criteria 
genoemd in de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees  Parlement en de Raad van 17 
december 2013 houdende gemeenschappelijke en algemene bepalingen inzake de ESI-fondsen 
(hierna: “de Kaderverordening”) het Operationeel Programma Kansen voor West II (hierna: “het OP 
Kansen voor West II”, of “het OP”) opgesteld en ter goedkeuring aan de Europese Commissie 
voorgelegd. 
 
(2) De Europese Commissie heeft bij besluit C(2014) 9863 van 12 december 2014 het OP Kansen 
voor West II (CCI 2014NL16RFOP002) goedgekeurd en uit het EFRO een bijdrage van 189.847.057 
Euro (lopende prijzen) toegekend. Het OP Kansen voor West II wordt uitgevoerd in de periode tussen 
1 januari 2014 en 31 maart 2025.  
 
(3) Voor het OP Kansen voor West II heeft het Rijk een bedrag van 34.052.000 Euro ter beschikking 
gesteld (hierna: Rijkscofinanciering) dat kan worden toegevoegd aan het subsidiebudget; 
 
(4) Het College van B&W van de gemeente Rotterdam is bij een aanwijzingsbesluit op basis van 
artikel 123 van de Kaderverordening en op basis van de Uitvoeringswet EFRO aangewezen als 
Managementautoriteit voor het OP Kansen voor West II. De Managementautoriteit is verantwoordelijk 
voor de taken welke zijn neergelegd in artikel 125 van de Kaderverordening. De Managementautoriteit 
is daarmee inhoudelijk, juridisch, financieel en organisatorisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering 
van het OP. 
 
(5) De organisatie van het OP Kansen voor West II is mede gebaseerd op de gemaakte bestuurlijke 
afspraken tussen de P4 en de G4 , die door de bestuurlijke organen van alle 8 de partners schriftelijk 
zijn bevestigd. Hierin is onder meer bepaald dat de Bijdrage wordt verdeeld over een programmadeel 
West-Regio (hierna: “het West-Regio Programmadeel”), waarvoor een bedrag beschikbaar is van 
136.689.881 Euro, en specifieke programmadelen voor de G4 (hierna: “de G4-Programmadelen”). De 
G4 stellen ieder een eigen stedelijk uitvoeringsplan op. Voor de uitvoering van deze plannen komen de 
volgende Bijdragen beschikbaar: voor Amsterdam 16.174.970 Euro, voor Rotterdam 12.666.595 Euro, 
voor Den Haag 10.251.741 Euro en voor Utrecht 6.469.988 Euro. 
 
(6) Ten behoeve van de uitvoering van de G4-Programmadelen verstrekt de Managementautoriteit de 
drie andere G4-steden een Globale Subsidie ter hoogte van de onder (5) genoemde Bijdragen. De 
Managementautoriteit legt de nodige voorwaarden en verplichtingen op, opdat wordt voldaan aan de 
verplichtingen die voor haar uit de Kaderverordening, de Uitvoeringswet EFRO en de 
Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014 - 2020 voortvloeien. De G4 leggen de afspraken, 
die zij met betrekking tot de uitvoering van de G4-Programmadelen maken, in een afzonderlijke 
uitvoeringsovereenkomst neer. Deze overeenkomst wordt na ondertekening ter beschikking van de 
partners gesteld. 
 
(7) Ten behoeve van de uitvoering van het West-Regio Programmadeel wordt de 
Managementautoriteit in haar werkzaamheden ondersteund door een programmabureau dat fysiek is 
ondergebracht bij de Provincie Flevoland (hierna: “het Programmabureau”). De organisatorische 
uitwerking van de relatie tussen de Managementautoriteit en het Programmabureau wordt neergelegd 
in een uitvoeringsovereenkomst. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt na ondertekening ter 
beschikking van de partners gesteld. De verschillende taken en de organisatie voor de uitvoering van 
het OP en het West-Regio Programmadeel zijn nader uitgewerkt in art. 125 van de Kaderverordening, 
en de gezamenlijke beschrijving van de vier MA’s van het beheers- en controlesysteem. 
 
(8) Partijen hebben afspraken gemaakt ten einde te komen tot een doelmatige, effectieve en 
rechtmatige realisatie van het OP Kansen voor West II. Centraal daarbij staan de samenwerking en het 
nauwe overleg (partnerschap) tussen Partijen en ieders verantwoordelijkheid voor de eigen rol met 
betrekking tot de uitvoering van het OP Kansen voor West II. 
 
(9) Aan de afspraken tussen Partijen liggen drie uitgangspunten ten grondslag: 
 a. de keuzes voor één OP Kansen voor West II en voor de onderlinge verdeling van de 

Bijdragen brengen mee dat Partijen het OP in gezamenlijkheid uitvoeren en voor de eigen 
rol daarin verantwoordelijkheid dragen; 
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 b. de Managementautoriteit behartigt, in overleg met het Ministerie van Economische Zaken, 
actief de belangen van het OP bij de Europese Commissie; 

 c. Partijen leven de toepasselijke – huidige en toekomstige – publiekrechtelijke 
communautaire en nationale wet- en regelgeving alsmede de beschikkingen van de 
Europese Commissie na. 

 
(10) Partijen wensen de door hen gemaakte afspraken met betrekking tot de uitvoering van het OP in 
het algemeen en van het West-Regio Programmadeel in het bijzonder vast te leggen in het 
onderhavige “Samenwerkingsconvenant Partners Kansen voor West 2014 – 2020” (hierna: 
“Samenwerkingsconvenant KvW”). 
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Komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1: Definities 
 
In dit Samenwerkingsconvenant KvW wordt verstaan onder: 
 
1. Beheers- en controlesysteem: de vigerende beschrijving van het beheers- en 

controlesysteem zoals bedoeld in artikel 72 van de Kaderverordening (versie 1.0 van deze 
beschrijving is vastgesteld op 28 november 2014);  

2. Begunstigde: een begunstigde zoals bedoeld in art. 2:10 van de Kaderverordening.  
3. Beleidsregel: een door de Managementautoriteit vastgestelde Beleidsregel voor het 

Operationeel Programma Kansen voor West II 2014-2020, gebaseerd op de met de vier 
Managementautoriteiten gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten;  

4. Beschikking tot Subsidieverlening: een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in 
artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht; 

5. Bijdrage: een (al dan niet direct) door de Europese Commissie beschikbaar gestelde bijdrage 
uit het EFRO aan het OP Kansen voor West II; 

6. Cofinanciering: de op grond van de Wetgeving benodigde publieke en private financiering van 
het OP door Rijk, Provincie, Gemeente of semi-overheidsinstellingen (zoals Kamer van 
Koophandel, ontwikkelingsmaatschappijen, universiteiten, hogescholen, 
beroepsonderwijsinstellingen, R&D-instellingen, O&O-fondsen, woningcorporaties/stichtingen, 
etc.) of door particuliere partijen; 

7. Comité van Toezicht: het toezichtcomité genoemd in artikel 47 (en verder) van de 
Kaderverordening, dat toezicht houdt op de controle, beheer en uitvoering van het OP Kansen 
voor West II; 

8. Deskundigencommissie: de door de Managementautoriteit na advies van het Comité van 
Toezicht ingestelde Deskundigencommissie, zoals genoemd in het OP Kansen voor West II;  

9. EFRO: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, genoemd in artikel 176 van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie; 

10. Europese Commissie: de Europese Commissie, genoemd in artikel 17 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie; 

11. Financiële Correctie: het door de Europese Commissie op basis van artikel 85 van de 
Kaderverordening opleggen van een dwangsom of het – al dan niet op basis van extrapolatie 
of op forfaitaire basis – (i) geheel of gedeeltelijk intrekken van een (voorschot op een) 
Bijdrage, (ii) geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten van de betaling van een 
(voorschot op een) Bijdrage, (iii) geheel of gedeeltelijk verminderen van een (voorschot op 
een) Bijdrage of (iv) geheel of gedeeltelijk terugvorderen van een (voorschot op een) 
Bijdrage;  

12. Globale Subsidie: de globale subsidie zoals bedoeld in artikel 123:7 van de Kaderverordening  
die door de door de Managementautoriteit door middel van een Beschikking tot 
Subsidieverlening aan een G4-stad ter beschikking wordt gesteld 

13. G4: de Gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht; 
14. G4-Programmadelen: de programmadelen die de activiteiten in het kader van de GTI’s van 

het OP Kansen voor West II omvatten; 
15. GTI (geïntegreerde territoriale investering): EC-instrument dat het mogelijk maakt om 

financiële middelen uit verschillende prioriteiten uit één of meer operationele programma’s te 
bundelen, zoals bedoeld in art. 36 van de Kaderverordening; 

16. Kaderverordening: Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke en algemene bepalingen inzake de 
Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen); 

17. Managementautoriteit (of MA): de instantie aangewezen om het OP Kansen voor West II te 
beheren, zoals bedoeld in artikel 125 van de Kaderverordening. Het College van B&W van 
Rotterdam is hiervoor aangewezen. De Managementautoriteit is ambtelijk ondergebracht bij 
het cluster Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. 

18. Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid: iedere Onregelmatigheid waarvan de 
Managementautoriteit, na overleg met Partijen, oordeelt dat deze niet aan de 
Managementautoriteit, aan een Stedelijke Programma Autoriteit of aan een Begunstigde kan 
worden toegerekend, zoals – maar niet uitsluitend – een Onregelmatigheid die het gevolg is 
van ernstige onduidelijkheid in de Wetgeving of van (niet voorzienbare) late informatie van de 
Europese Commissie of het Rijk over bijvoorbeeld subsidiabiliteit van kosten; 
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19. Onderbesteding: de situatie binnen het West-Regio Programmadeel of binnen een G4-
Programmadeel die, indien geen compensatie binnen het OP plaatsvindt, leidt tot ambtshalve 
annulering als beschreven in artikel 136 van de Kaderverordening; 

20. Onregelmatigheid: iedere besteding van een Bijdrage die geheel of gedeeltelijk in strijd is met 
het bepaalde bij of krachtens de Kaderverordening, de Uitvoeringswet EFRO, de 
Uitvoeringsregeling EFRO 2014 – 2020, het OP, dit Samenwerkingsconvenant KvW of de 
Wetgeving; 

21. Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II: het bij besluit nr. C(2014) 9863 van 12 
december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurde OP Kansen voor West II met 
nummer CCI 2014NL16RFOP002, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen; 

22. Overbesteding: de situatie binnen het West-Regio Programmadeel of binnen een G4-
Programmadeel die leidt tot overschrijding van een voor de uitvoering van het 
Programmadeel beschikbaar Subsidieplafond dan wel beschikbare Globale Subsidie, met de 
bedoeling om een (dreigende) Onderbesteding binnen een ander Programmadeel te 
compenseren; 

23. Partners: de samenwerkende partners binnen Kansen voor West, zijnde de partijen zoals 
genoemd in dit Samenwerkingsconvenant KvW 

24. P4: de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland; 
25. Prioritaire As 1: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; 
26. Prioritaire As 2: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie;  
27. Prioritaire As 3: Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit; 
28. Prioritaire As 4: Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede;  
29. Prioritaire As 5: Technische Bijstand;  
30. Programmabureau West-Regio: het programmabureau dat de Managementautoriteit 

ondersteunt bij de uitvoering en het beheer van het West-Regio Programmadeel. Het 
Programmabureau is ondergebracht bij de Provincie Flevoland; 

31. Project: het samenhangend geheel van activiteiten waarvoor een Bijdrage wordt 
aangevraagd; 

32. Provinciaal of Stedelijk Steunpunt: een algemeen informatiepunt voor subsidieaanvragers, in 
te richten door de partners, dat advies kan geven over de subsidieaanvragen; 

33. Rijk: de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van 
Economische Zaken; 

34. Rijkscofinanciering: de publieke financiering van het OP door het Rijk, zoals beschikbaar 
gesteld overeenkomstig paragraaf 3 van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 
2014-2020;  

35. Stedelijke Programma Autoriteit: de intermediaire instantie, zoals bedoeld in artikel 123:6 en 
123:7 van de Kaderverordening, verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het 
eigen G4-Programmadeel. De G4 hebben hiervoor ieder hun eigen College van B&W 
aangewezen; 

36. Technische Bijstand: de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het OP Kansen 
voor West II, waaronder begrepen de werkzaamheden van de Managementautoriteit, van het 
Programmabureau West-Regio, alsmede van de Stedelijke Programma Autoriteiten; 

37. Toerekenbare Onregelmatigheid: iedere Onregelmatigheid waarvan de 
Managementautoriteit, na overleg met Partijen, oordeelt dat deze aan de 
Managementautoriteit, aan een Stedelijke Programma Autoriteit of aan een Begunstigde kan 
worden toegerekend, zoals – maar niet uitsluitend – een Onregelmatigheid die het gevolg is 
van onjuiste toepassing van de Wetgeving of inadequate projectadministratie; 

38. Uitvoeringsovereenkomst: een overeenkomst, als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene 
wet bestuursrecht, ter uitvoering van de Beschikking tot Subsidieverlening aan een 
begunstigde; 

39. Uitvoeringsregeling EFRO: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 
november 2014, nr. WJZ/14058179, houdende uitvoeringsregels inzake financiële bijdragen 
uit het EFRO voor de programmaperiode 2014-2020 (Staatscourant 2014 nr. 34064 d.d. 26 
november 2014, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen). In deze regeling staan 
bepalingen inzake de rijkscofinanciering en de subsidiabiliteit van kosten. 

40. Uitvoeringswet EFRO: Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van 
Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het EFRO (Staatsblad 2014 nummer 
48, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen). Deze wet regelt de governance en 
bestuurlijke organisatie van de uitvoering van EFRO in Nederland.  

41. West-Regio Programmadeel: het programmadeel dat de activiteiten in het kader van het OP 
Kansen voor West II omvat, met uitzondering van de GTI van de G4-steden; 
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42. Wetgeving: de toepasselijke – huidige en toekomstige – communautaire en nationale wet- en 
regelgeving, alsmede de besluiten van de Europese Commissie. 

 
 
 
Artikel 2: Organisatie van de uitvoering van het OP . 
 
2.1 Bij de uitvoering van het OP zijn betrokken de Europese Commissie, de Managementautoriteit, 

de Stedelijke Programma Autoriteiten en de Certificeringsautoriteit. 
 
2.2 De Managementautoriteit verstrekt met inachtneming van de Kaderverordening, de 

Uitvoeringswet EFRO en de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 de door 
de Europese Commissie beschikbaar gestelde Bijdrage aan de Begunstigden. 

 
2.3 De Managementautoriteit is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het OP en 

voor het toezicht en de controle op de voortgang van het OP. De Managementautoriteit is voorts 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wetgeving voor zover die op het OP van toepassing 
is. 

 
2.4 De Managementautoriteit heeft, gezamenlijk met de andere MA’s, voor de uitvoering van het OP 

en de in artikel 2.2 en 2.3 omschreven taken en verantwoordelijkheden een Beheers- en 
Controlesysteem opgezet. 

 
2.5 De Managementautoriteit stelt voor de uitvoering van het OP een elektronisch beheersysteem 

beschikbaar aan partijen. Dit systeem is bedoeld voor registratie en beheer van de Projecten 
binnen zowel het West-Regio Programmadeel als de G4-Programmadelen en maakt het 
mogelijk inhoudelijke en financiële gegevens elektronisch uit te kunnen wisselen met het Rijk, 
de G4-steden en de Europese Commissie. 

 
2.6 De Managementautoriteit geeft in overleg met de Partijen uitvoering aan haar in het 

communicatieplan neergelegde taken inzake communicatie en publiciteit.  
 
2.7 Partijen richten ieder een Steunpunt in dat functioneert als een informatiepunt voor potentiële 

Begunstigden in de betrokken Provincie of G4-stad en tevens verantwoordelijk is voor de 
beleidsbeoordeling van de subsidieaanvragen uit het West-Regio programmadeel. 

 
 
Artikel 3: Taken en verantwoordelijkheden van Managementautoriteit en programmabureau West-
Regio, stedelijke programma-autoriteit, steunpunt 
 
3.1 De Managementautoriteit is verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het 

beheer en de uitvoering van het OP en de controle en het toezicht daarop. De 
Managementautoriteit is in het bijzonder verantwoordelijk voor de coördinatie van het beheer en 
de uitvoering van en de controle en het toezicht op het West-Regio Programmadeel alsmede 
het stedelijk programmadeel Rotterdam. Daartoe heeft de Managementautoriteit de taken en 
verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in artikel 125 van de Kaderverordening en zoals verder 
uitgewerkt in de beschrijving van het Beheers- en controlesysteem. 

 
 3.1.a.   De Managementautoriteit is verantwoordelijk voor de beslissing ten aanzien van een 

subsidieaanvraag. 
     Deze subsidieaanvraag wordt getoetst conform de beschrijving van het Beheers- en 

controlesysteem. 
  
3.2 De Managementautoriteit wordt bij de uitvoering van de in artikel 3.1 bedoelde taken en 

verantwoordelijkheden ten behoeve van het West-Regio Programmadeel ondersteund door het 
Programmabureau West-Regio. De taken en verantwoordelijkheden van het Programmabureau 
West-Regio worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen de 
Managementautoriteit en het Programmabureau West-regio. Deze zal ter beschikking van de 
partners worden gesteld.  
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 3.2a.  Het programmabureau West-Regio faciliteert en ondersteunt de steunpunten, met als 
doel dat de Partijen in staat worden gesteld te voldoen aan hun 
inspanningsverplichting, zoals vastgelegd in artikel 6, middels de volgende activiteiten: 

 
(a) Het faciliteren en ondersteunen van de steunpunten bij het juist en tijdig 

informeren van potentiële begunstigde;  

(b) Het begeleiden van de subsidieaanvraag vanaf het moment van indiening tot het 

uiteindelijke besluit van de Management Autoriteit.  

(c) Het 1 keer per jaar informeren van de Partijen over de voortgang van hun 

projectportefeuille middels een daarvoor opgesteld format. Hiermee worden zij 

geïnformeerd over: de knelpunten en risico’s van de projecten / hun 

programmadelen en de belangrijkste afwijkingen inzake kosten en opbrengsten, 

goedgekeurde wijzigingen, financiën en de begroting. 

(d) Het tijdig informeren van de Partijen wanneer de voortgang van projecten niet 

conform planning verloopt; 

(e) Hun werkzaamheden binnen de gestelde termijnen te verrichten zoals 

omschreven in het wettelijk kader en de van toepassing zijnde omschrijving van 

het Beheers- en Controlesysteem. 

  De Managementautoriteit ziet er op toe dat het programmabureau West-Regio zich 
inspant om de bovengenoemde activiteiten te verrichten. 

 
 3.2b  De steunpunten van de Partijen zijn verantwoordelijk voor de beleidstoets van de 

subsidieaanvraag inclusief de afstemming als er meerdere partijen bij betrokken zijn. 
Bij een negatief oordeel wordt de afwijzingsgrond geformuleerd door het steunpunt, de 
daadwerkelijke afwijzing wordt uitgevoerd (of verzorgd) door de Management 
Autoriteit 

 
 3.2c.  De Managementautoriteit organiseert een tussentijdse evaluatie van de 

samenwerking tussen de Partijen en het Programmabureau West-Regio. Indien nodig 
treden Partijen in overleg om veranderingen in de samenwerking aan te brengen, dan 
wel wijziging aan te brengen op de jaarlijkse cofinanciering zoals vastgelegd in artikel 
6 inclusief het project Technische bijstand.  

 
 3.2d  Eén keer per jaar worden de afspraken gemonitord en de voortgang van het 

programma besproken door de verantwoordelijke Managers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van het Operationeel Programma.  

 
3.3 Partijen spannen zich in om de MA en het PB West-Regio in de gelegenheid te stellen zijn taken 

en verantwoordelijkheden voor de algemene strategie, de beleidsbeslissingen, de ontwikkeling 
van nieuwe beleidsinitiatieven en voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van het OP waar te 
maken. 

 
 
Artikel 4:  Comité van Toezicht  
4.1 Partijen spannen zich in om het Comité van Toezicht (CvT) in de gelegenheid te stellen zijn 

taken en verantwoordelijkheden voor de algemene strategie, de beleidsbeslissingen, de 
ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven en voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van het 
OP waar te maken. 
 

4.2     Partijen  geven invulling aan een jaarlijks wisselend voorzitterschap van het CvT en spannen 
zich in tot optimale aanwezigheid en actieve participatie in het CvT.  
 

4.3  Het voorzitterschap behelst een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de 
Managementautoriteit voor de agenda en representatieve rol vanuit de functie van 
toezichthouder.  
 

  
 
Artikel 5: Controle en beheer  
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5.1 De Managementautoriteit heeft de in artikel 3 bedoelde taken en verantwoordelijkheden nader 

beschreven in de gezamenlijk met de andere drie MA’s opgestelde beschrijving van het 
Beheers- en controlesysteem. 

 
5.2 De Managementautoriteit leeft de in de in lid 1 aangehaalde beschrijving na. 
 
 
Artikel 6: Inspanningsverplichtingen 
 
6.1 De Managementautoriteit verdeelt de voor de uitvoering beschikbare Bijdrage – met inachtneming 

van de Wetgeving en van dit Samenwerkingsconvenant KvW – als volgt over de Partijen en 
Prioriteiten:  

 
 

EFRO bijdrage         

Inzet West-regio programmadeel       

P4 Zuid Holland Noord Holland Utrecht Flevoland Totaal 

Prioritaire as 1 26.799.081 17.018.558 8.748.152 13.045.352 65.611.143 

Prioritaire as 2 6.999.770 5.079.639 2.187.038 2.136.338 16.402.785 

  33.798.851 22.098.197 10.935.190 15.181.690 82.013.928 

        

G4 Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Totaal 

Prioritaire as 1 12.159.932 7.791.323 15.527.971 6.211.188 41.690.414 

Prioritaire as 2 3.039.983 4.510.766 3.881.993 1.552.797 12.985.539 

  15.199.915 12.302.089 19.409.964 7.763.985 54.675.953 

        

Totaal inzet West-regio programmadeel     136.689.881 

        

        

Inzet G4-Programmadelen (GTI)        

G4 Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Totaal 

Prioritaire as 1  2.050.348 3.234.994  5.285.342 

Prioritaire as 2 2.533.319  3.234.994 1.293.998 7.062.311 

Prioritaire as 3 4.433.308 2.050.348 3.234.994 1.940.997 11.659.646 

Prioritaire as 4 5.699.968 6.151.045 6.469.988 3.234.993 21.555.995 

  12.666.595 10.251.741 16.174.970 6.469.988 45.563.294 

        

Totaal inzet G4-Programmadelen (GTI)     45.563.294 

        

Totaal bijdrage EFRO 
* exclusief technische 
bijstand       182.253.175 

      

      

Rijkscofinanciering         

P4 Zuid Holland Noord Holland Utrecht  Flevoland Totaal 

  7.892.297 3.963.976 1.982.059 4.606.532 18.444.864 

        

G4 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Totaal 

  5.813.482 4.235.290 3.427.842 2.130.522 15.607.136 

        

Totaal Rijkscofinanciering       34.052.000 

 
 
6.2 Partijen spannen zich tot het uiterste in om de in het vorige lid genoemde bedragen daadwerkelijk 

en tijdig in te zetten binnen de reikwijdte van het OP Kansen voor West II. 
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6.3 De inzet van middelen wordt gekoppeld aan vigerend regionaal beleid van de partners. 
 
6.4 De gelabelde regionale middelen voor de G4-steden worden ingezet voor regionale agenda’s, 

waarbij stad en provincie gezamenlijk instemming hebben. 
  
6.5 Partijen spannen zich tot het uiterste in om te voorkomen dat er sprake zal zijn van 

Onderbesteding. Partijen kunnen, in overleg met de Managementautoriteit, streven naar een 
Overbesteding.  

 
6.6 Partijen spannen zich voorts tot het uiterste in om een Financiële Correctie te voorkomen dan wel 

om de hoogte daarvan zoveel mogelijk te beperken.  
 
6.7 De MA bepaalt in overleg met Partijen op welke wijze en op welke momenten de in lid 1 genoemde 

bedragen als subsidieplafond worden gepubliceerd. 
 
6.8 De voorwaarden voor inzet van de middelen worden in de subsidieplafondpublicatie onder 

verwijzing naar de Beleidsregel nader vastgelegd. 
 
 
 
Artikel 7: Financiën en risicoafspraken 
 
7.1 De Managementautoriteit ziet toe op een rechtmatige en doelmatige besteding van de Bijdrage 

en spant zich – samen met Partijen – tot het uiterste in om te voorkomen dat 
Onregelmatigheden en Onderbesteding binnen het OP plaatsvinden. 
  

7.2 De Managementautoriteit ziet toe op een tijdige en volledige besteding van de Bijdrage. Indien 
binnen het OP bij het West-Regio Programmadeel of bij één of meer van de G4-
Programmadelen Onderbesteding optreedt, onderzoekt de Managementautoriteit in overleg met 
de betrokken Partijen of, en in hoeverre, deze Onderbesteding kan worden gecompenseerd 
binnen het OP. 

 
7.3 Indien de Onderbesteding naar het oordeel van de Managementautoriteit niet of niet volledig 

kan worden gecompenseerd binnen het OP en deze Onderbesteding leidt tot vrijmaking door de 
Europese Commissie van een (gedeelte van een) betalingsverplichting en tot een vermindering 
van de Bijdrage, brengt de Managementautoriteit, na overleg met Partijen deze verlaging naar 
rato van de Onderbesteding op daartoe geëigende wijze in mindering op één of meer 
Subsidieplafonds of op één of meer Globale Subsidies, afhankelijk van waar de Onderbesteding 
is opgetreden.  

 
7.4 De Managementautoriteit spant zich samen met Partijen – tot het uiterste in om geconstateerde 

Onregelmatigheden op te (laten) heffen of zelf te corrigeren om een Financiële Correctie te 
voorkomen. De door opheffing of eigen correctie van Onregelmatigheden beschikbaar komende 
bedragen kunnen weer worden ingezet ten behoeve van het Programmadeel waar de 
Onregelmatigheid is opgetreden. 

 
7.5 De Managementautoriteit heeft in haar relatie tot de Stedelijke Programma Autoriteiten de 

financiële risico’s van Onregelmatigheden nader geregeld in de Uitvoeringsovereenkomst G4-
Programmadelen Kansen voor West II (2014-2020).   

 
7.6 Indien sprake is van een Toerekenbare Onregelmatigheid en de Europese Commissie op grond 

daarvan een Financiële Correctie verricht jegens de Managementautoriteit, verricht de 
Managementautoriteit in haar relatie tot de Stedelijke Programma Autoriteiten of de 
Begunstigden – indien en voor zover mogelijk – een soortgelijke correctie indien de 
Toerekenbare Onregelmatigheid aan die Stedelijke Programma Autoriteit of die Begunstigde kan 
worden toegerekend, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de in de Beschikking tot 
Subsidieverlening of Uitvoeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden en verplichtingen.  

 
7.7 Indien sprake is van een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid, spant de Managementautoriteit 

zich tot het uiterste in om een Financiële Correctie te voorkomen. Partijen spannen zich tot het 
uiterste in om de Managementautoriteit de nodige bijstand te verlenen, zoals – maar niet 
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uitsluitend – door alle benodigde informatie tijdig en volledig aan de Managementautoriteit te 
verstrekken. 

 
7.8 Indien binnen het West-Regio Programmadeel sprake is van een Toerekenbare 

Onregelmatigheid of van een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid en de Europese Commissie 
daarin aanleiding ziet een Financiële Correctie te verrichten jegens de Managementautoriteit, 
spant de Managementautoriteit zich tot het uiterste in om te voorkomen dat de Europese 
Commissie – indien al mogelijk – daarin tevens aanleiding ziet een Financiële Correctie te 
verrichten met betrekking tot de G4-Programmadelen waarin geen sprake is van een 
Toerekenbare Onregelmatigheid of van een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid. 

 
7.9 Indien binnen één of meer G4-Programmadelen sprake is van een Toerekenbare 

Onregelmatigheid of van een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid en de Europese Commissie 
daarin aanleiding ziet een Financiële Correctie te verrichten jegens de Managementautoriteit, 
spant de Managementautoriteit zich tot het uiterste in om te voorkomen dat de Europese 
Commissie – indien al mogelijk – daarin tevens aanleiding ziet een Financiële Correctie te 
verrichten met betrekking tot het West-Regio Programmadeel of met betrekking tot de andere 
G4-Programmadelen waarin geen sprake is van een Toerekenbare Onregelmatigheid of van 
een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid. 

 
7.10 Indien de in artikel 7.4 en artikelen 7.7 tot en met 7.9 beschreven inspanningsverplichting van de 

Managementautoriteit niet tot het gewenste resultaat leidt en de Europese Commissie op grond 
van een Niet-Toerekenbare Onregelmatigheid een Financiële Correctie verricht jegens de 
Managementautoriteit, spant de Managementautoriteit zich – samen met Partijen – tot het 
uiterste in om met de Europese Commissie overeenstemming te bereiken over het met 
inachtneming van artikel 143 lid 4 van de Kaderverordening opnieuw inzetten van de 
gecorrigeerde bedragen.  

 
7.11 Indien de in artikel 7.10 bedoelde overeenstemming niet wordt bereikt en de Europese 

Commissie een Financiële Correctie verricht jegens de Managementautoriteit, is de 
Managementautoriteit bevoegd, na overleg met Partijen en gehoord het Comité van Toezicht, op 
daartoe geëigende wijze onverwijld een soortgelijke correctie te verrichten door één of meer 
Subsidieplafonds dan wel één of meer Globale Subsidies naar rato te verlagen.  

 
7.12 De G4-stad die wordt geconfronteerd met een verlaging van de Globale Subsidie 

overeenkomstig artikel 7.3 of artikel 7.11, betaalt het teveel ontvangen bedrag – indien en voor 
zover aan de orde – terug aan de Managementautoriteit, voor zover niet met inachtneming van 
afdeling 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden verrekend.  

 
7.13 Indien wordt ingezet op besteding van de middelen via subsidieregelingen of 

Financieringsinstrumenten (conform artikel 37 van de Kaderverordening) behoudt de MA zich het 
recht voor om in de beschikking tot subsidieverlening of in de uitvoeringsovereenkomst per 
individueel project aanvullende afspraken te maken over de te lopen risico’s en toezicht en 
controle-inzet. De invulling is afhankelijk van de partij die het Financieringsinstrument of de 
regeling gaat uitvoeren dan wel de wijze van uitvoering. 

 
7.14 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zullen Partijen, in goed onderling overleg en 

overeenkomstig de gezamenlijk gemaakte financiële afspraken, naar rato van de in artikel 6 
genoemde beschikbare bedragen bijdragen in de financiële risico’s van Onderbesteding en 
Onregelmatigheden, voor zover niet toerekenbaar aan de Managementautoriteit. 

 
7.15 In geval er onvoldoende cofinanciering beschikbaar is voor de door een stad ingebrachte 

middelen in het regionale programmadeel, vloeien deze gelabelde middelen voor de 
desbetreffende stad terug naar het provinciale deel in het regionale programmadeel. Ingeval er 
onvoldoende cofinanciering beschikbaar is voor de door een provincie ingebrachte middelen 
kunnen deze met behulp van stedelijke cofinanciering extra in de stad neerslaan. Het doel is dat 
problemen met de cofinanciering vroegtijdig worden gesignaleerd zodat de mogelijkheid bestaat 
de nodige middelen alsnog beschikbaar te krijgen. 

 
 
 
Artikel 8: Technische Bijstand 
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8.1 Voor de Technische Bijstand is een bedrag beschikbaar van € 15.187.764. waarvan 50% uit de 
Bijdrage wordt gefinancierd en de overige 50% door Partijen wordt gecofinancierd. 

 
8.2 Partijen zijn overeengekomen de in de onderstaande tabel aangegeven bedragen van de kosten 

van de Technische Bijstand te cofinancieren, de verdeling is gebaseerd op de in artikel 6 
genoemde aandelen per partner: 

 

Partij Bijdrage in Euro 

Amsterdam 1.453.391 

Den Haag    912.150 

Utrecht    574.515 

Rotterdam 1.127.011 

Provincie Zuid-Holland 1.463.670 

Provincie Noord-Holland    914.976 

Provincie Utrecht  453.491 

Provincie Flevoland  694.678 

 
 
 
 8.2.a. De cofinanciering bestemd voor het project technische bijstand wordt door de Partijen 

verstrekt in de vorm van een bijdrage aan de gemeente Rotterdam. Naar rato van een aan 
de hand van de begroting te bepalen verdeelsleutel wordt deze verdeeld over de 
uitvoeringsinstanties (Flevoland, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag). 

 
8.3     De in artikel 8.2 genoemde bedragen zijn een maximum. Extra kosten worden gedragen door de 

Partij die daarvoor verantwoordelijk is, eventuele onvoorziene omstandigheden daargelaten. Dit 
wordt na overleg met Partijen vastgesteld. 

 
8.4     De invulling van de Technische Bijstand wordt uitgewerkt in een door Partijen goed te keuren 

projectvoorstel. 
 
8.5     De MA rapporteert  jaarlijks over de voortgang en uitputting van de Technische Bijstand en zal 

aan het eind een Verantwoording afleggen, en streven naar efficiënte en doelmatige besteding 
van de beschikbaar gestelde middelen.  

 
8.6    De Management Autoriteit dient aan het eind van de programmaperiode, een aanvraag tot 

vaststelling van de cofinanciering in bij de in 8.2 genoemde partijen,waarin in ieder geval de 
volgende onderdelen zijn opgenomen: 
a. de werkelijke kosten van de Technische Bijstand over de programmaperiode per activiteit; 
b. bij de aanvraag tot vaststelling bij de Partijen, legt de Management Autoriteit rekening en 
    verantwoording af aan de Partijen omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en 
    inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van belang zijn. 

 
8.7  De bijdrage voor de cofinanciering van het project Technische Bijstand kan lager worden 
       vastgesteld door de Partijen, indien: 

a. de activiteiten, waarvoor cofinanciering is verstrekt, niet of niet geheel hebben 
plaatsgevonden; 
b. de Management Autoriteit niet heeft voldaan aan dit Samenwerkingsconvenant KvW, zich 
nalatig heeft getoond en/of wanprestaties heeft geleverd; 

 
 
Artikel 9:  Wetgeving 
 
9.1 Dit Samenwerkingsconvenant KvW geldt naast de Wetgeving en laat de Wetgeving onverlet. 
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9.2 Indien een of meer bepalingen van dit Samenwerkingsconvenant KvW ongeldig blijken te zijn of 

te worden, bijvoorbeeld als gevolg van strijdigheid met Wetgeving, blijven de overige bepalingen 
van kracht en zullen Partijen in overleg treden teneinde dit Samenwerkingsconvenant KvW 
zodanig te wijzigen, dat het geen ongeldige bepalingen meer bevat en dat het doel dat met dit 
Samenwerkingsconvenant KvW wordt beoogd zoveel mogelijk wordt bereikt. 

 
 
Artikel 10: Duur en beëindiging 
 
10.1 Dit Samenwerkingsconvenant KvW treedt in werking op de datum van vaststelling door alle 

partijen en werkt terug tot en met 12 december 2014 ; dit Samenwerkingsconvenant KvW 
eindigt van rechtswege op de datum waarop de eindafrekening en eindverantwoording van het 
OP conform artikel 141 van de Kaderverordening door de Europese Commissie wordt 
goedgekeurd. 

 
10.2 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van dit 

Samenwerkingsconvenant KvW voort te duren, blijven na beëindiging van dit 
Samenwerkingsconvenant KvW bestaan. 

 
 
Artikel 11: Rangorde 
 
11.1 In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen van het OP en de bepalingen van dit 

Samenwerkingsconvenant KvW, prevaleren de bepalingen van het OP. 
 
11.2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit Samenwerkingsconvenant KvW en de in 

aanvulling op dit Samenwerkingsconvenant KvW gesloten uitvoeringsovereenkomsten, 
prevaleren de bepalingen van dit Samenwerkingsconvenant KvW. 

 
 
Artikel 12: Afdwingbaarheid en geschilbeslechting 
 
12.1 Dit Samenwerkingsconvenant KvW is in rechte afdwingbaar. 
 
12.2   Alvorens een formele geschillenprocedure in gang wordt gezet conform de volgende leden van 

dit artikel verplichten Partijen zich tot een ambtelijke escalatie op, indien nodig, 
managementniveau dan wel met de ambtelijke vertegenwoordigers van de partners die bij het 
geschil betrokken zijn en de Managementautoriteit. 

 
12.3 Alle geschillen in verband met dit Samenwerkingsconvenant KvW worden, behoudens het 

bepaalde in artikel 12.10, beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te 's-Gravenhage. Een 
Partij kan zich echter pas op andere wijze dan het vragen van een voorlopige voorziening tot de 
rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van de artikelen 12.4 tot en met 
12.9 binnen 60 werkdagen is opgelost. 

 
12.4 Een Partij die meent dat een geschil in verband met dit Samenwerkingsconvenant KvW bestaat, 

deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het 
geschil en een toelichting bij het geschil. 

 
12.5 Binnen 20 werkdagen na dagtekening van de in artikel 12.4 bedoelde mededeling zendt elke 

Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan 
de andere Partijen. 

 
12.6 Binnen 10 werkdagen na afloop van de in artikel 12.5 genoemde termijn overleggen Partijen 

over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien 
een van Partijen binnen 20 werkdagen na dagtekening van de in artikel 12.4 bedoelde 
mededeling de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door 
Partijen gezamenlijk, of bij gebreke van overeenstemming daarover door het Comité van 
Toezicht, te benoemen voorzitter. 
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12.7 Elke Partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van de artikelen 12.4 tot en 
met 12.6. De kosten van de in artikel 12.6 bedoelde voorzitter worden door elke Partij voor een 
gelijk deel gedragen. 

 
12.8 Indien het geschil niet volgens de procedure van de artikelen 12.4 tot en met 12.6 binnen 40 

werkdagen na dagtekening van de in artikel 12.4 bedoelde mededeling is opgelost, trachten 
Partijen tot een oplossing over het geschil te komen aan de hand van een (niet bindend, maar 
wel zwaarwegend) advies, te geven door een uit drie leden bestaande commissie van 
adviseurs. 

 
12.9 De benoeming van de in artikel 12.8 bedoelde commissie vindt plaats doordat de 

Managementautoriteit enerzijds en de Partijen anderzijds ieder één lid benoemen, waarna de 
aldus benoemde leden gezamenlijk een derde lid, tevens voorzitter van de commissie 
benoemen. 

 
12.10 Alle geschillen die verband houden met voor bezwaar en beroep vatbare besluiten, die in het 

kader van de uitvoering van het OP worden genomen, worden beslecht door de bevoegde 
bestuursrechter overeenkomstig de daarvoor geldende procedureregels.  

 
 
Artikel 13: Wijziging van het Samenwerkingsconvenant KvW 
 
13.1 Wijziging van dit Samenwerkingsconvenant KvW kan uitsluitend plaatsvinden door middel van 

een door alle Partijen ondertekend schriftelijk aanhangsel bij dit Samenwerkingsconvenant 
KvW. 

 
13.2 Indien dit Samenwerkingsconvenant KvW ten gevolge van politieke ontwikkelingen of 

ontwikkelingen in het overheidsbeleid naar het oordeel van Partijen niet ongewijzigd in stand 
kan worden gehouden, treden Partijen in overleg teneinde dit Samenwerkingsconvenant KvW 
zodanig te wijzigen, dat het Samenwerkingsconvenant KvW in overeenstemming wordt gebracht 
met bedoelde ontwikkelingen en dat het doel dat met dit Samenwerkingsconvenant KvW wordt 
beoogd zoveel mogelijk wordt bereikt. 

 
13.3 De uit dit Samenwerkingsconvenant KvW voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet voor 

overdracht vatbaar. 
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Aldus opgemaakt en in achtvoud ondertekend: 
 
 
 

De Burgemeester van Rotterdam, 
            
                                       
A. Aboutaleb 
 
Ondertekend op: 
 

 

De Burgemeester van Amsterdam, 
        
                                          
mr. E.E. van der Laan  
 
Ondertekend op: 
 

 

De Burgemeester van Den Haag, 
        
                                             
J.J. van Aartsen 
 
Ondertekend op: 
 

 

De Burgemeester van Utrecht, 
 
                                                     
J. van Zanen  
 
Ondertekend op: 
 

 

De Commissaris van de Koning van Zuid Holland, 
                            
                          
J. Smit 
 
Ondertekend op:  
 

 

De Commissaris van de Koning van Noord Holland, 
 
                                                     
J.W. Remkes  
 
Ondertekend op: 

 

 

De Commissaris van de Koning van Utrecht, 
 
                                                     
W.W.I van Beek 
 
Ondertekend op:  
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De Commissaris van de Koning van Flevoland, 
  
                                                    
L. Verbeek 
 
Ondertekend op: 

 

 
  

 


