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Convenant tot samenwerking 
 

De rechtspersoon provincie Utrecht en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
als bestuursorgaan, beide te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. H. Jungen, directeur dienst 
MEC, op grond van het algemene mandaatbesluit van de dienst Maatschappij, Economie en Cultuur 
van 22 juni 2006 en het specifieke besluit met betrekking tot dit convenant van 5 september 2006.  
 
Hierna te noemen: de provincie 
 
en 
 
De gemeente De Ronde Venen, ten deze ingevolge artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd 
door de burgemeester. 
 
Hierna te noemen: de gemeente  
 
Hierna ook te noemen: partijen 
 
Overwegende 
 

- dat zij de komende jaren willen investeren in leefbaarheid in de kern De Hoef van de 
gemeente De Ronde Venen.  

- dat zij daarbij willen aansluiten bij leefbaarheidsproblemen die door de inwoners van deze 
kleine kern ervaren worden.  

- dat zij daarbij als ontwikkelingspartners willen optreden. 
 
Komen het volgende overeen 
 
Artikel 1: doelomschrijving 
 
Dit project is een onderdeel van het provinciaal programma van de Sociale Agenda in uitvoering 
(Kaderbesluit PS 8-12 2003).  Het doel van het project "leefbaarheid kleine kernen" is om de 
leefbaarheid en sociale samenhang in kleine kernen duurzaam te vergroten of te behouden, zodat het 
vitale leefgemeenschappen blijven voor alle inwoners. 
 
Artikel 2: uitwerking doel 
 
In De Hoef wordt de basisschool bedreigd in het voortbestaan door een teruglopend leerlingenaantal, 
mede veroorzaakt door het ontbreken van buitenschoolse opvang. Daarom speelt het voornemen om 
de school uit te breiden met een lokaal, te gebruiken voor buitenschoolse opvang en voor sociaal 
maatschappelijke voorzieningen. Gedacht wordt o.a. aan  muzieklessen, cursussen, zorgservicepunt. 
De contacten lopen via de school, maar ook de werkgroepen van het wijkplan zijn hierbij betrokken. 
 
Artikel 3: resultaten en activiteiten  
 
Resultaten  
Uitbreiding van de basisschool met een huisvestingvoorziening ten behoeve van onderwijskundige 
vernieuwingen. Deze uitbreiding zal mede dienen voor buitenschoolse opvang en voor sociaal 
maatschappelijk voorzieningen. 



Activiteiten 
Fase 0 is de fase waarin de provincie en de gemeente vastleggen dat zij als ontwikkelingspartners dit 
project ter hand zullen nemen. 
Fase 1 de procesfase. Hierin wordt verkend welke behoeften/verwachtingen de inwoners van de kleine 
kern ten aanzien van  de geopteerde voorzieningen hebben. De vraag naar gewenste functies staat 
daarin centraal. Er wordt onderzocht voor welke oplossingen/functiecombinaties inhoudelijk, 
financieel en bestuurlijk draagvlak bestaat. De gemeente is al gestart met probleemverkenningen en 
het creëren van (financieel) draagvlak voor oplossingen. De plannen voor een verbreding van de 
school in De Hoef  lijken zeer nadrukkelijk door de lokale gemeenschap gedragen te worden. Indien er 
nog enige procesondersteuning nodig is, zal de provincie hiervoor Alleato inschakelen. De procesfase 
wordt afgerond wanneer er op grond van het onderzoek een uitgewerkt projectplan is opgesteld, 
waarin het projectresultaat eenduidig is beschreven en waarin baten en lasten van het project 
inzichtelijk zijn. Bestuurlijke accordering van het projectplan door provincie en gemeente is 
voorwaarde voor verdere uitvoering. Het kan ook betekenen dat het project niet verder kan worden 
uitgevoerd omdat niet voldaan kan worden aan inhoudelijke, financiële en bestuurlijke 
randvoorwaarden. De procesfase dient uiterlijk 1 oktober 2007 afgerond te zijn.  
Fase 2 is de uitvoeringsfase, waarin op grond van het projectplan stappen worden gezet om tot 
concrete realisatie te komen, bijvoorbeeld door opstellen van het nadere programma van eisen op 
grond waarvan tot aanbesteding kan worden overgegaan.    
 
Artikel 4: samenwerking in promotie 
 
Een deel van de communicatie rondom dit project zal worden opgepakt in het bredere kader van het 
gehele programma van de Sociale Agenda.  
Voor wat betreft de specifieke communicatie in dit project zal steeds, als daar aanleiding voor is, 
overleg gevoerd worden met de provinciale en/of gemeentelijke communicatieadviseurs.  
Doelstellingen van de communicatie zijn zowel heldere berichtgeving over de rol van de gemeente en 
de provincie in dit kader alsmede een zodanige informatie over voorbeeldprojecten dat gestimuleerd 
wordt tot navolging.  
 
Artikel 5: financiën 
 
De provinciale bijdrage is voorwaardelijk en maximaal € 75.000,- voor het gehele project en wordt 
beschikbaar gesteld aan de gemeente onder de volgende voorwaarden: 
1) De provinciale bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente op basis van dit convenant.  
2) De provinciale bijdrage voor de uitvoeringsfase is maximaal € 75.000,-. De provinciale bijdrage 

dient als investeringsbijdrage voor projectonderdelen met een publieke functie en is gemaximeerd 
op 50 % daarvan. Gemeente en provincie besluiten gezamenlijk over de opdrachtverlening aan 
derden-uitvoerders.  

3) De provinciale bijdrage voor de uitvoeringsfase wordt uitbetaald aan de gemeente in twee fasen. 
50% van de bijdrage, dus maximaal € 37.500,- wordt uitbetaald bij aanvang van de uitvoeringsfase 
op basis van het geaccordeerde projectplan. De resterende 50% van de bijdrage, dus maximaal € 
37.500,- wordt uitbetaald na de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project door de 
gemeente en de vaststelling van de definitieve bijdragen van partijen.  

4) Bij overschrijding van de in het projectplan beschreven kosten is het risico voor de gemeente. 
5) Binnen 6 maanden na afronding van het project rapporteert de gemeente in de vorm van een 

inhoudelijke en financiële verantwoording.  
 
Artikel 6: organisatie 
 
De provincie is ontwikkelingspartner van de gemeente. De provinciale projectleider leefbaarheid 
kleine kernen overlegt regelmatig met gemeente en met vertegenwoordigers van kleine kernen over de 
voortgang van het project. 
 



Artikel 7: aansprakelijkheid 
 
1. Partijen zijn ieder financieel aansprakelijk voor het door hen toegezegde deel. 
2. Indien de provincie voor haar financieel aangegane verplichtingen in verzuim is, is de gemeente 

daarvoor niet aansprakelijk. 
3. Indien de gemeente voor haar financieel aangegane verplichtingen in verzuim is, is de provincie 

daarvoor niet aansprakelijk. 
 
Artikel 8: geschillenbeslechting 
 
1. Geschillen in verband met dit convenant worden beslecht door een bindend advies, te geven door 

drie deskundigen; een aan te wijzen door de partijen afzonderlijk. Deze twee deskundigen wijzen 
samen de derde deskundige aan die tevens voorzitter is. 

2. De partij die meent dat een geschil bestaat, maakt dat zo spoedig mogelijk kenbaar aan de andere 
partij. 

 
Artikel 9: wijzigingen 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen op dit convenant zijn mogelijk, mits schriftelijk door partijen 
overeengekomen. 
 
Artikel 10: duur convenant 
 
Dit convenant treedt op de datum van ondertekening door beide partijen in werking en is geldig tot en 
met de inhoudelijke en financiële afwikkeling van partijen op basis van de verantwoording van het 
project door de gemeente. Deze verantwoording dient plaats te vinden binnen 6 maanden na datum 
van oplevering van het project.  
 
Artikel 11: bijlagen 

Onderstaande bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit convenant.  
- Uitvoeringsplan leefbaarheid kleine kernen januari 2005  
- Voortgang uitvoering leefbaarheid kleine kernen september 2005 
- Totaalplan project leefbaarheid kleine kernen maart 2006  
 
Aldus overeengekomen,   27  september   2006 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Utrecht  Namens B&W  Gemeente De Ronde Venen 
 

Dhr. H. Jungen      Mw.  drs. M. Burgman 
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