SAMENWERKINGSOVEREENKOMST La Vuelta Holanda
2019-2020
Ondergetekenden:
1.

GEMEENTE BREDA,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.J. (Daan) Quaars, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente Breda

2.

GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H.C. (Huib) van Olden, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente ’s-Hertogenbosch

3.

GEMEENTE UTRECHT,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. (Klaas) Verschuure, wethouder,
gemachtigd door de burgemeester d.d. 21-05-2019, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. [***],
hierna te noemen: Gemeente Utrecht

4.

PROVINCIE NOORD-BRABANT,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. (Marianne) Van der Sloot,
gedeputeerde,
gemachtigd door de Commissaris van de Koning d.d. 21-05-2019, handelende ter
uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. [***],
hierna te noemen: Provincie Noord-Brabant

5.

PROVINCIE UTRECHT,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H. (Hanke) Bruins Slot, gedeputeerde,
gemachtigd door de Commissaris van de Koning d.d. 21-05-2019, handelende ter
uitvoering van het besluit van gedeputeerde Staten d.d. [***],
hierna te noemen: Provincie Utrecht

Hierna tezamen te noemen ‘Partijen’, ook wel ieder afzonderlijk te noemen ‘Partij’,
In aanmerking nemende dat:
A. in deze Overeenkomst de definities worden gebruikt zoals genoemd in Artikel 1;
B. de Vuelta a España in 2020 voor de 75ste keer zal worden georganiseerd;
C. de Publieke Partners (de gemeenten Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Breda en de
provincies Utrecht en Noord-Brabant) vanaf medio 2017 gezamenlijk hebben

onderzocht of het haalbaar is om de Vuelta a España in Utrecht en Noord-Brabant te
laten starten;
D. de Publieke Partners tot een positieve eindconclusie zijn gekomen van dat
haalbaarheidsonderzoek;
E. de directie van de Vuelta a España heeft besloten om de Vuelta a España in
Nederland te laten starten, meer specifiek in Utrecht en Noord-Brabant, onder de
voorwaarde dat er namens de Publieke Partners één partij zal optreden als
contactpersoon en contracterende partij;
F. de Publieke Partners hebben besloten om de Gemeente Utrecht aan te stellen als
contracterende partij van de Vuelta a España;
G. de Gemeente Utrecht in dat kader een overeenkomst met als titel “Official
Departure Contract La Vuelta 2020” heeft gesloten met Unipublic, het bedrijf dat de
Vuelta a España organiseert (de Unipublic Overeenkomst);
H. de Gemeente Utrecht op grond van de Unipublic Overeenkomst de rechten heeft
verworven om als gastheer te fungeren van de start van de Vuelta a España;
I.

de 75ste editie van de Vuelta a España in 2020 in Nederland zal starten en dit
evenement zal worden aangeduid als La Vuelta Holanda;

J.

de Publieke Partners tezamen zullen optrekken voor wat betreft de organisatie van
La Vuelta Holanda en daartoe hun samenwerkingsafspraken in deze
Samenwerkingsovereenkomst wensen vast te leggen;

K. de Stichting is opgericht ten behoeve van de organisatie van La Vuelta Holanda en
de Publieke Partners in dat kader aan de Stichting gezamenlijk de opdracht hebben
verstrekt zoals neergelegd in de Overeenkomst van Opdracht;
L. de Publieke Partners in het kader van het sluiten van deze
Samenwerkingsovereenkomst, alsmede de Overeenkomst van Opdracht een
Voorhangprocedure wensen te doorlopen c.q. dat reeds hebben gedaan; en
M. iedere Publieke Partner deze Samenwerkingsovereenkomst zal aangaan onder de
opschortende voorwaarde dat zij de Voorhangprocedure succesvol heeft doorlopen
zoals nader gespecificeerd in Artikel 4.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1. DEFINITIES
De in deze Overeenkomst gebruikte termen (geschreven met een hoofdletter), zullen de
volgende betekenis hebben:

a. Begroting: de begroting van La Vuelta Holanda, welke in het Projectplan wordt
weergegeven.
b. Directeurenoverleg: ambtelijk directeurenoverleg, gevormd door de directies van de
Publieke Partners aangevuld met een controller.
c. La Vuelta Holanda: het gedeelte van de Vuelta a España dat in 2020 wordt
georganiseerd in Nederland en waarbij de start van dit evenement in Utrecht en NoordBrabant zal plaatsvinden.
d. Opdracht: de door de Publieke Partners als gezamenlijk opdrachtgever verstrekte
opdracht aan de Stichting zoals nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht.
e. Overeenkomst van Opdracht: de overeenkomst waarin de Publieke Partners als
gezamenlijk opdrachtgever de opdracht aan de Stichting verstrekken voor wat betreft de
organisatie van La Vuelta Holanda.
f.

Private Partners: ondernemingen die via sponsoring een bijdrage (diensten, kapitaal,
goederen en/of personen) leveren aan de Stichting in het kader van de organisatie van
La Vuelta Holanda, waarbij de Stichting een partnerovereenkomst zal sluiten met de
betreffende Private Partner.

g. Projectplan: plan waarin de organisatie van La Vuelta Holanda nader wordt uitgewerkt.
Naast het Projectplan worden diverse deelplannen uitgewerkt.
h. Projectorganisatie: de organisatie welke onder de Stichting hangt en welke is ingericht
met personen die de daadwerkelijke organisatorische activiteiten van La Vuelta Holanda
verrichten (zie tevens onder punt 2, de uitwerking van de samenwerking).
i.

Publieke Partners: betekent de Gemeente Breda, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de
Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en de Provincie Noord-Brabant.

j.

Samenwerkingsovereenkomst: deze overeenkomst tussen de Publieke Partners waarin
zij de afspraken van hun samenwerking vastleggen voor wat betreft het gezamenlijk
optrekken in de organisatie van La Vuelta Holanda.

k. Stuurgroep: bestaat uit personen die worden afgevaardigd door de Publieke Partners.
De Publieke Partners sturen de Stichting en de daarbinnen opgetuigde
Projectorganisatie aan via de Stuurgroep, zoals nader uitgewerkt in de statuten van de
Stichting.
l.

Stichting: de Stichting La Vuelta Holanda, de opdrachtnemer onder deze Overeenkomst.

m. Unipublic: het Spaanse bedrijf dat de Vuelta a España organiseert, zijnde: de
rechtspersoon naar Spaans recht: Unipublic SAU, een besloten vennootschap naar
Spaans recht, met als hoofdkantoor aan het adres Calle Isla del Hierro, 7, 28703 San
Sebastián de los Reyes, Madrid, Spanje, ingeschreven in het handelsregister van Madrid

onder nummer Book 4038, Book 3604, Page 0, Page 115, Section 8a, Sheet M-60.738,
Inscription 12, CIF A-28406775.
n. Unipublic Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Gemeente Utrecht en
Unipublic waarin de Gemeente Utrecht wordt aangewezen als gastheer van de start van
de Vuelta a España in Nederland.
o. Vuelta a España: ook wel genoemd De Ronde van Spanje, een jaarlijkse wielerwedstrijd
die wordt georganiseerd in (onder meer) in Spanje.
p. Voorhangprocedure: procedure die in de artikelen 160, tweede lid, van de
Gemeentewet en artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet is voorgeschreven voor
gemeentelijke respectievelijk provinciale ontwerp-besluiten inzake de oprichting van en
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

1. DOEL VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND
De Partijen nemen de verantwoordelijkheid op zich om samen op te trekken in de
organisatie van de start van Vuelta a España, La Vuelta Holanda. La Vuelta Holanda wordt
geladen via de centrale thema’s Gezond stedelijk leven en Duurzaamheid en innovatie, en is
gericht op ‘Feest in de stad’ door het (laten) organiseren van allerlei activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, kennisprogramma’s en scholenprogramma’s.

2. UITWERKING VAN DE SAMENWERKING
a) Uitgangspunten
-

Het uitgangspunt is dat La Vuelta Holanda een gezamenlijk evenement is van de
Partijen. Zij vormen als de Publieke Partners ‘het hart van La Vuelta Holanda’.

-

De Partijen dragen financieel bij aan La Vuelta Holanda (zie Projectkosten,
financiering en risico’s in artikel 3).

-

Partijen sturen erop aan dat La Vuelta Holanda niet op zichzelf staat, maar “van,
voor en door de steden en regio’s” wordt georganiseerd. Hiervoor is samenwerking
met maatschappelijke organisaties nodig: stakeholders op het gebied van sport,
cultuur, kennis en het bedrijfsleven in Utrecht, Breda en ‘s-Hertogenbosch en
regionaal in de provincie Utrecht en de provincie Noord-Brabant. Dit geldt primair
voor evenementen en activiteiten in het activatieprogramma.

-

Nadere uitwerking van (de samenwerking in) La Vuelta Holanda vindt in Q2 van 2019
plaats via een overall Projectplan en deelplannen voor de onderdelen (1) Techniek
Veiligheid en Mobiliteit, (2) Marketing en Communicatie, (3) Activatie, (4) Human
Resources en (5) Overige staffuncties. De Projectorganisatie stelt deze plannen op;
de Stuurgroep accordeert het Projectplan en de deelplannen.

-

De exposure van La Vuelta Holanda en de verdeling van media-aandacht in de
aanloop worden door de Projectorganisatie binnen het deelplan Marketing en
Communicatie uitgewerkt. Daarbij zal een proactief mediabeleid gevoerd worden
(voor La Vuelta Holanda, voor het toeristische profiel van steden en regio’s, voor
eventuele projecten en beleid).

b) Samenwerkingsvorm
-

Voor La Vuelta Holanda is een (uitvoerende) Projectorganisatie ingericht welke deel
uitmaakt van de Stichting. Alle betalingen in relatie tot La Vuelta Holanda lopen via
de Stichting. De stichtingsvorm biedt mogelijkheden om de publieke en private
bijdragen (van de Publieke Partners en de Private Partners) via één rechtsvorm te
beheren en te organiseren.

c) De Projectorganisatie
In de Projectorganisatie zijn mensen actief vanuit de Partijen, vanuit een aantal
externe organisaties (met een specifieke expertise) en eventueel vanuit Private
Partners binnen La Vuelta Holanda. Martijn van Hulsteijn is verantwoordelijk voor de
dagelijkse projectleiding. De Projectorganisatie is belast met de uitvoerende
werkzaamheden voor wat betreft de organisatie van La Vuelta Holanda, binnen de
verkregen kaders vanuit de Partijen. De Projectorganisatie werkt plannen en
voorstellen uit, legt deze voor aan de Stuurgroepen voert deze na goedkeuring uit.
Ook stelt zij volgens een vast format periodieke rapportages op voor de Stuurgroep
en het Directeurenoverleg. De Projectorganisatie stelt kwartaalrapportages op over
de resultaten, de planning en de eventuele afwijkingen van La Vuelta Holanda.

d)

De Stuurgroep
-

De Stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders van de Partijen:
o
o
o
o
o
o

Marianne van der Sloot, gedeputeerde, College van GS, provincie NoordBrabant;
Hanke Bruins Slot, gedeputeerde, College van GS, provincie Utrecht;
Klaas Verschuure, wethouder, College van B&W, gemeente Utrecht;
Daan Quaars, wethouder, College van B&W, gemeente Breda;
Huib van Olden, wethouder, College van B&W, gemeente ’s-Hertogenbosch;
Toke Tom, directeur Sociaal, directieraad, gemeente Utrecht.

Vanaf 1 september 2019 wordt de Stuurgroep (met het oog op de verbinding naar
openbare orde en veiligheid) uitgebreid met de volgende vertegenwoordigers van
de Partijen:
o
Jan van Zanen, burgemeester, College van B&W, gemeente Utrecht;
o
Paul Depla, burgemeester, College van B&W, gemeente Breda; en

o
-

Jack Mikkers, burgemeester, College van B&W, gemeente ’s-Hertogenbosch.

Partijen sturen middels de Stuurgroep op de beleidsdoelstellingen voor La Vuelta
Holanda inclusief daarbij behorende inhoudelijke en financiële kaders. In dat kader
voeren de Partijen middels de Stuurgroep onder meer periodiek overleg met het
bestuur van de Stichting. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de ambtelijk
opdrachtgever en komt tot en met oktober 2019 eens per 6 tot 8 weken bij elkaar,
daarna frequenter.
Namens de Stuurgroep fungeert mevrouw Toke Tom (directeur Sociaal, gemeente
Utrecht) als contactpersoon voor alle aangelegenheden die La Vuelta Holanda
aangaan.

-

De door de Projectorganisatie opgestelde kwartaalrapportages worden door de
Stuurgroep vastgesteld, waarna de Stuurgroep eens per drie maanden de
Provinciale Staten en Gemeenteraden van de Publieke Partners over de
kwartaalrapportages informeert.

e) Het Directeurenoverleg
-

f)

Liaisons platform
-

g)

Het Directeurenoverleg bestaat uit directieleden van de Partijen, aangevuld met een
controller, en bereidt de overleggen van de Stuurgroep voor. Zij adviseert de
Stuurgroep, maakt verbinding tussen aspecten en onderdelen van La Vuelta Holanda
in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de publieke organisaties, en is ook het
gremium voor zaken die urgente aandacht, actie en advisering vragen. In het
Directeurenoverleg zijn de financiële verantwoording en het risicomanagement
vaste onderdelen. Het overleg vindt tot november 2019 eens per 6 tot 8 weken
plaats, daarna wordt de frequentie van de overleggen verhoogd.

Tenslotte is er een ‘liaisons platform’ gevormd, met ambtelijk vertegenwoordigers
vanuit de Partijen. Hun taak is om verbindingen te maken tussen de
Projectorganisatie en hun eigen publieke organisaties, gericht op een goede
uitvoering van La Vuelta Holanda én het realiseren van de beleidsdoelstellingen van
de eigen organisatie. Ook zorgen zij voor de doorgeleiding van college- en
raads/statenvoorstellen en van periodieke rapportages.

Tussentijdse wijzigingen en aanvullingen
-

Indien de situatie daarom vraagt en al dan niet in het kader van een
Voorhangprocedure, kunnen de Partijen de inhoud van deze

Samenwerkingsovereenkomst wijzigen en/of aanvullen, op voorwaarde dat dit in
overleg met alle Partijen zal worden gedaan en dat alle Partijen akkoord gaan met
de betreffende wijziging en/of aanvulling.
-

De Partijen zullen in alle redelijkheid hun medewerking verlenen aan een wijziging
en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst indien deze wijziging en/of
aanvulling bijdraagt aan een voorspoedige organisatie van La Vuelta Holanda.

-

Elke wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst zal op schrift
worden gesteld en worden ondertekend door de Partijen.

3. PROJECTKOSTEN, FINANCIERING EN RISICO’S
-

De totale begroting van La Vuelta Holanda is vooralsnog € 14,3 mln. De dekking van
de begroting wordt gevormd door publieke bijdragen van de Partijen (€ 6,4 mln.),
private bijdragen (vooralsnog € 5,4 mln.) van de Private Partners en een subsidie van
het ministerie van VWS (€ 2,5 mln.). De ambitie is om bij de start van La Vuelta
Holanda in ieder geval € 6,0 mln. private middelen, afkomstig van de Private
Partners te hebben. Daarmee zou de totale begroting naar € 14,9 mln. Kunnen
stijgen.

-

De Partijen dragen € 6,4 mln. Bij, volgens onderstaande verdeling:
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant
Gemeente ’s-Hertogenbosch

€ 2,1 mln.
€ 2,1 mln.
€ 0,95 mln.
€ 0,95 mln.
€ 0,3 mln.

-

De verhouding van de publieke bijdrage aan La Vuelta Holanda is 2/3 Utrechtse
partners – 1/3 Brabantse partners.

-

Er wordt vanuit de Stuurgroep nadrukkelijk gestuurd op het financieel resultaat. De
begroting wordt door de Projectorganisatie aangepast op het moment dat er in de
aanloop naar La Vuelta Holanda extra kosten zijn of worden voorzien; oplossingen
worden binnen de begroting gevonden en een aangepaste begroting wordt
voorgelegd aan de Stuurgroep, conform de statuten van de Stichting.
Mochten door onvoorziene, extreme omstandigheden kort voor of tijdens La Vuelta
Holanda onverhoopt alsnog financiële risico's ontstaan, dan wordt voor de
aangepaste begroting akkoord gevraagd aan de Stuurgroep. Na akkoord van de
Stuurgroep wordt het eventuele risico op het resultaat verdeeld naar rato van de
financiering van de Publieke Partners. Het Directeurenoverleg heeft in deze een
adviserende rol.

4. OPSCHORTENDE VOORWAARDE

a. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt door de Publieke Partners aangegaan
onder de opschortende voorwaarde van het succesvol doorlopen van de
Voorhangprocedure:
i. deze Samenwerkingsovereenkomst zal voor de betreffende Publieke
Partner pas werking sorteren zodra deze Publieke Partner de
Voorhangprocedure succesvol heeft doorlopen; en
ii. indien en voor zover door een Publieke Partner de Voorhangprocedure
niet succesvol wordt doorlopen, zal de Samenwerkingsovereenkomst
richting deze Publieke Partner geen werking sorteren.
b. Vanaf de datum van ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst
zullen de Partijen zich naar beste vermogen inspannen om te bewerkstellingen
dat de voorwaarde zoals opgenomen in dit artikel zo spoedig mogelijk zal
worden vervuld.
c. De Gemeente Utrecht heeft de Voorhangprocedure reeds succesvol doorlopen
en is reeds Partij bij deze Overeenkomst. De leden a en b van dit artikel zijn
derhalve niet op de Gemeente Utrecht van toepassing.
5. SLOTBEPALINGEN
a. Het samenwerkingsverband en de Samenwerkingsovereenkomst houdt op te
bestaan na afronding en (financiële) eindverantwoording van het project La
Vuelta Holanda, naar verwachting in de loop van 2021. Tussentijdse beëindiging
van de Samenwerkingsovereenkomst door de Partijen is gezien haar aard niet
mogelijk.
b. De Samenwerkingsovereenkomst bevat alle afspraken tussen de Partijen met
betrekking tot hun samenwerkingsverband en treedt in de plaats van alle
eerdere schriftelijke en mondelingen afspraken welke de Partijen in dat kader
hebben gemaakt.
c. De overwegingen maken integraal deel uit van de
Samenwerkingsovereenkomst.
d.

Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze Overeenkomst zijn
slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen.

e. Op de Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
f.

Ingeval van geschillen in verband met de Samenwerkingsovereenkomst, zullen
de Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van
mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Zolang de mediation niet
is beëindigd, zal geen van de Partijen het geschil aan de rechter voorleggen,

tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. De Partijen verplichten zich de
eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij te wonen. Indien het onmogelijk is
gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van
mediation, zal dat geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

ONDERTEKENING
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend d.d. XX-XX-2019
Breda
Daan Quaars
Wethouder

‘s-Hertogenbosch
Huib van Olden
Wethouder

………………………

………………………

Utrecht
Klaas Verschuure
Wethouder
………………………
Provincie Noord-Brabant
Marianne van der Sloot
Gedeputeerde

Provincie Utrecht
Hanke Bruins Slot
Gedeputeerde

………………………

…………………..

