Concept 19 augustus 2019
Strikt vertrouwelijk - alleen voor discussiedoeleinden

Overeenkomst van opdracht inzake La Vuelta Holanda
Tussen
1.

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Utrecht, gezeteld te Utrecht aan de Korte
Minrebroederstraat 2, kantoorhoudende te Utrecht aan de Vinkenburg 26, in dezen krachtens
een daartoe namens de Burgemeester verstrekt mandaat en dito volmacht rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw Toke Tom, hierna te noemen: de 'Gemeente Utrecht';
en

2.

de Stichting La Vuelta Holanda, gezeteld te Utrecht aan Archimedeslaan 10, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer [INVULLEN], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[INVULLEN], hierna te noemen: de 'Stichting';

In aanmerking nemende dat:
- in deze Overeenkomst de definities worden gebruikt zoals genoemd in Artikel 1;
- de Vuelta a España in 2020 voor de 75ste keer zal worden georganiseerd;
- 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.
de Publieke Partners tot een positieve eindconclusie zijn gekomen van dat
haalbaarheidsonderzoek;
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 richting de
Vuelta a España;
de Publieke Partners hebben besloten om de Gemeente Utrecht aan te stellen als contracterende
partij van de Vuelta a España;
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);
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;
de 75ste editie van de Vuelta a España in 2020 in Nederland zal starten en dit evenement zal worden
aangeduid als La Vuelta Holanda;
de Stichting is opgericht ten behoeve van de organisatie van La Vuelta Holanda, zoals nader
omschreven in Artikel 3 en zoals blijkt uit haar doelomschrijving in de statuten;
de Publieke Partners tezamen zullen optrekken voor wat betreft de organisatie van La Vuelta
Holanda en daartoe een Samenwerkingsovereenkomst zullen sluiten;
de Publieke Partners voor het sluiten van deze Overeenkomst, alsmede de
Samenwerkingsovereenkomst en de toelating tot de Stichting (conform de statuten) een
Voorhangprocedure wensen te doorlopen;
de Gemeente Utrecht de Voorhangprocedure ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst
reeds heeft doorlopen en om die reden als eerste Publieke Partner als opdrachtgever van de
Stichting zal optreden;
de overige Publieke Partners, na het doorlopen van de Voorhangprocedure en toetreding als
Publieke Partner conform de statutaire bepaling in de statuten van de Stichting, zullen toetreden
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bij deze Overeenkomst, overeenkomstig Artikel 2, waarna de Publieke Partners tezamen als
gezamelijke opdrachtgever van de Stichting hebben te gelden;
- de Publieke Partners in deze Overeenkomst de aan de Stichting op te dragen Opdracht nader
wensen te specificeren en een regeling wensen te treffen voor hun toetreden bij deze
Overeenkomst;
- indien in het vervolg van deze Overeenkomst wordt gesproken over de Publieke Partners wordt
daarmee bedoeld, de Publieke Partners die tot dan toe daadwerkelijk zijn toegetreden tot deze
Overeenkomst overeenkomstig Artikel 2. Publieke Partners die (nog) niet zijn toegetreden tot deze
Overeenkomst kunnen geen rechten ontlenen aan deze Overeenkomst en worden niet gebonden
aan de in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

Pagina 2 van 9

Concept 19 augustus 2019
Strikt vertrouwelijk - alleen voor discussiedoeleinden

Zijn derhalve overeengekomen:
Artikel 1.

Definities en toelichting

De in deze Overeenkomst gebruikte termen (geschreven met een hoofdletter), zullen de volgende
betekenis en omschrijving hebben:
1. Begroting: de begroting van La Vuelta Holanda, welke in het Projectplan is weergegeven.
2. Directeurenoverleg: ambtelijk directeurenoverleg, gevormd door de directies van de Publieke
Partners aangevuld met een controller.
3. Gemeente: de Gemeente Utrecht.
4. 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 Noord-Brabant zal plaatsvinden.
5. Opdracht: de door de Publieke Partners als gezamenlijk opdrachtgever verstrekte opdracht aan de
Stichting zoals nader omschreven in Artikel 3.
6. Overeenkomst: deze overeenkomst van opdracht.
7. Partij / Partijen: de Stichting en de Gemeente, alsmede iedere overige Publieke Partner die tot deze
Overeenkomst is toegetreden overeenkomstig Artikel 2, individueel als Partij en gezamenlijk als
Partijen aangeduid.
8. Private Partners: ondernemingen die via sponsoring een bijdrage (diensten, kapitaal, goederen en/of
personen) leveren aan de Stichting in het kader van de organsiatie van La Vuelta Holanda, waarbij de
Stichting een partnerovereenkomst zal sluiten met de betreffende Private Partner.
9. Projectplan: plan (welke als bijlage 1 aan deze Overeenkomst is aangehecht) waarin de organisatie
van La Vuelta Holanda nader wordt uitgewerkt. Naast het Projectplan worden diverse deelplannen
uitgewerkt.
10. Projectorganisatie: de organisatie welke onder de Stichting hangt en welke is ingericht met personen
die de daadwerkelijke organisatorische activiteiten van La Vuelta Holanda verrichten.
11. Publieke Partners: betekent de Gemeente Breda, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Gemeente
Utrecht, de Provincie Utrecht en de Provincie Noord-Brabant en indien in deze Overeenkomst over de
Publieke Partners wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld de Publieke Partners die tot dan toe
daadwerkelijk tot deze Overeenkomst zijn toegetreden overeenkomstig Artikel 2.
12. Samenwerkingsovereenkomst: de 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.
13. 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.
14. Stichting: de Stichting La Vuelta Holanda, de opdrachtnemer onder deze Overeenkomst.
15. Unipublic: het Spaanse bedrijf dat de Vuelta a España organiseerd, 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,
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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.
16. 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;
17. Vuelta a España: ook wel genoemd De Ronde van Spanje, een jaarlijkse wielerwedstrijd die wordt
georganiseerd in (onder meer) in Spanje.
18. 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.
Artikel 2.
Toetreding Publieke Partners
1. Na het succesvol doorlopen van de Voorhangprocedure en nadat de betreffende Publieke Partner
in de statuten van de Stichting is toegevoegd conform het daarin opgenomen toetredingsbeding,
zal de betreffende Publieke Partner tevens toetreden tot deze Overeenkomst.
2. De betreffende Publieke Partner zal daartoe deze Overeenkomst ondertekenen en bevestigt
daarmee:
a.
kennis te hebben genomen van de inhoud van deze Overeenkomst en daarmee in te stemmen;
en
b.
zich te zullen verbinden jegens de overige Partijen bij de Overeenkomst en de in Overeenkomst
opgenomen relevante bepalingen en verplichtingen.
3. De bestaande Partijen bij de Overeenkomst geven bij voorbaat hun akkoord met betrekking tot het
toetreden van de betreffende Publieke Partner.
4. In het kader van dit Artikel 2 zal aan deze Overeenkomst reeds werking toekomen na
ondertekening daarvan door de Gemeente Utrecht en de Stichting. Na ondertekening van een
Publieke Partner van de Overeenkomst zal de meest recente versie als origineel gelden.
Artikel 3.
Opdracht
1. De Publieke Partners verstrekken aan de Stichting de Opdracht, welke Opdracht de Stichting
aanvaardt, om voor de Publieke Partners de organisatie van La Vuelta Holanda op zich te nemen.
2. De organisatie van La Vuelta Holanda berust volledig bij de Stichting. Een en ander is nader
uitgewerkt in het aan deze Overeenkomst gehechte Projectplan (Bijlage 1).
3. De Stichting is gerechtigd ter uitvoering van de Opdracht voor eigen rekening en risico
hulppersonen waaronder ondergeschikten in te schakelen.
4. In het kader van de uitvoering van de Opdracht richt de Stichting de Projectorganisatie op, waarin
personen werkzaam zullen zijn ten behoeve van de Stichting en belast zijn met organisatische
werkzaamheden. Martijn van Hulsteijn is verantwoordelijk voor de dagelijkse projectleiding.
5. Toke Tom fungeert als eerste contactpersoon voor alle aangelegenheden die deze Opdracht en/of
deze Overeenkomst en/of La Vuelta Holanda aangaan. Zij is voorzitter van de Stuurgroep en
voorzitter van het Directeurenoverleg.
Artikel 4.
Stuurgroep en Directeurenoverleg
1. De Publieke Partners hebben de Stuurgroep ingericht. De Publieke Partners sturen de Stichting
en de daarbinnen opgetuigde Projectorganisatie aan via de Stuurgroep, zoals tevens neergelegd
in de statuten van de Stichting.
2. De Stuurgroep voert periodiek overleg met het bestuur van de Stichting.
3. De Stuurgroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van de Publieke Partners:
a.
Portefuillehouder La Vuelta Holanda, Marianne van der Sloot, gedeputeerde, College van GS,
provincie Noord-Brabant;
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b.

Portefuillehouder La Vuelta Holanda, Hanke Bruins Slot, gedeputeerde, College van GS,
provincie Utrecht;
c.
Klaas Verschuure, wethouder, College van B&W, gemeente Utrecht;
d.
Daan Quaars, wethouder, College van B&W, gemeente Breda;
e.
Huib van Olden, wethouder, College van B&W, gemeente ’s-Hertogenbosch; en
f.
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 Publieke Partners:
g.
Jan van Zanen, burgemeester, College van B&W, gemeente Utrecht;
h.
Paul Depla, burgemeester, College van B&W, gemeente Breda; en
i.
Jack Mikkers, burgemeester, College van B&W, gemeente ’s-Hertogenbosch.
4. Het Directeurenoverleg bereidt vergaderingen van de Stuurgroep voor. Het Directeurenoverleg
adviseert de Stuurgroep en maakt verbinding tussen aspecten en onderdelen van La Vuelta
Holanda in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de Publieke Partners.
Artikel 5.
Verantwoordelijkheid Stichting
1. De Publieke Partners behouden volledig hun publiekrechtelijke taken als het zorgdragen voor
veiligheid en het verlenen van vergunningen, zoals nader in deze Overeenkomst is bepaald. De
Stichting is daarvoor niet verantwoordelijk.
2. De Stichting verplicht zich om de Opdracht uit te voeren met inachtneming van de Unipublic
Overeenkomst. Voorts respecteert zij de rechten en verplichtingen die voor de Gemeente Utrecht
uit de Unipublic Overeenkomst voortvloeien en zal zij zich inspannen om te waarborgen dat de
Gemeente haar verplichtingen jegens Unipublic kan nakomen.
Artikel 6.
Duur van de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de organisatie van La Vuelta Holanda
alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan. Deze Overeenkomst gaat aldus in op de datum dat
deze Overeenkomst door de Gemeente Utrecht en de Stichting is ondertekend en eindigt van
rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, uiterlijk op 1 juli 2021 of zoveel eerder als Partijen
overeenkomen dat deze Overeenkomst als beëindigd kan worden beschouwd.
2. Het van rechtswege eindigen van deze Overeenkomst als in het vorige lid bedoeld zal niet
geschieden als de afwikkeling van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze
Overeenkomst nog niet (volledig) is afgerond, in welk geval deze Overeenkomst zal worden
verlengd totdat volledige afronding van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze
Overeenkomst heeft plaatsgevonden.
3. De Stichting streeft ernaar om zichzelf op te heffen nadat afwikkeling van alle rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de organisatie van La Vuelta Holanda heeft plaatsgevonden. Het
bestuur van de Stichting zal daartoe alsdan een besluit tot ontbinding nemen.
Artikel 7.
Tussentijdse beëindiging
1. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, is tussentijdse beëindiging - gezien de aard van
de Overeenkomst - door middel van opzegging van deze Overeenkomst door een van de Partijen
- niet mogelijk.
2. Aan de Gemeente Utrecht komt in ieder geval de bevoegdheid toe deze Overeenkomst tussentijds
te beëindigen indien de Stichting naar het oordeel van de Gemeente Utrecht de Unipublic
Overeenkomst niet nakomt, dan wel indien de Gemeente Utrecht redelijkerwijs aan mag nemen
dat de Stichting de Unipublic Overeenkomst niet (meer) zal nakomen. De Opdracht aan de
Stichting komt dan te vervallen. De Gemeente Utrecht is gerechtigd reeds aangegane
overeenkomsten respectievelijk verplichtingen van de Stichting over te nemen, zodat de doorgang
van La Vuelta Holanda geen gevaar loopt.
3. In het geval de Stichting failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden casu quo
geliquideerd wordt, hebben de Publieke Partners het recht om deze Overeenkomst te ontbinden,
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onverminderd het recht van de Publieke Partners om schadevergoeding en/of boeten te vorderen
en onverminderd de verplichtingen van de andere Partij(en) uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 8.
Financiën
1. In verband met de uitvoering van de Opdracht hebben de Publieke Partners de Begroting opgesteld
die is toegevoegd in het Projectplan.
2. De inkomsten die de Stichting kan aanwenden ter uitvoering van de in Artikel 3 genoemde Opdracht
en ter voldoening van de op de Begroting genoemde kostenposten bestaan uit de volgende
componenten:
a. bijdragen van de Publieke Partners op basis van deze Overeenkomst;
b. sponsorbijdragen;
c. fondsen;
d. subsidies; en
e. andere inkomsten.
3. De Stichting verplicht zich om de in lid 2 genoemde inkomsten op verantwoorde wijze aan te
wenden ten behoeve van de Opdracht. Bij het doen van uitgaven streeft zij er te allen tijde naar
om binnen de Begroting te blijven, c.q. de Opdracht af te ronden met een positief of neutraal
financieel resultaat.
4. De in Artikel 8 lid 2 onder a genoemde bijdragen van de Publieke Partners in verband met de
uitvoering van de onderhavige Opdracht wordt nog nader door de Publieke Partners vastgesteld,
inclusief een liquiditeitsprognose. Op basis van deze liquiditeitsprognose kunnen de Publieke
Partners de Stichting een voorschot geven, waarna definitieve afrekening volgt. De Stichting stuurt
de Publieke Partners een daarmee overeenstemmende factuur, binnen 60 dagen na ondertekening
van deze Overeenkomst c.q. toetreden tot deze Overeenkomst (voor wat betreft het voorschot) en
binnen 60 dagen na het einde van de Opdracht (voor wat betreft de definitieve afrekening).
5. De Gemeente Utrecht is gerechtigd om met haar bijdrage alle kosten te verrekenen die zij,
voorafgaand aan het oprichten van de Stichting, in het kader van de organisatie van La Vuelta
Holanda heeft moeten maken en als gevolg van de onderhavige Opdracht voor rekening en risico van
de Stichting zouden moeten komen. Het resultaat van deze verrekening wordt uiterlijk medio oktober
2019 overgemaakt op de bankrekening van de Stichting. De Gemeente Utrecht reikt voor de te
verrekenen kosten een gespecificeerde factuur uit aan de Stichting, binnen 60 dagen na
ondertekening van deze overeenkomst. Indien en voor zover enige van de overige Publieke Partners
overeenkomstig dit Artikel kosten zou hebben gemaakt, komt aan de betreffende Publieke Partner
ook een mogelijkheid tot verrekening toe.
6. De Stuurgroep is te allen tijde bevoegd om aan de Stichting redelijke aanwijzingen te geven over (de
wijze van verwerven van) de voor de Opdracht noodzakelijke inkomsten en de door de Stichting in
het kader van de opdracht te maken kosten/uitgaven. De Stichting zal aan deze aanwijzingen naar
redelijkheid gehoor geven.
Artikel 9.
Eventueel negatief resultaat
1. De Stichting dient zich tot het uiterste in te spannen om in verband met de onderhavige Opdracht
voldoende inkomsten te doen verwerven als bedoeld in Artikel 8 lid 2. De Stichting kan daartoe om
niet gebruik maken van de Projectorganisatie. Indien en voor zover de Stichting - ondanks haar
inspanningen in dezen - zich op enig moment niet in staat acht om voldoende van genoemde
inkomsten te verwerven om daarvan, tezamen met de bijdragen, alle in verband met de Opdracht
gemaakte en te maken kosten te kunnen voldoen, dan wel de te behalen baten te realiseren,
informeert zij de Stuurgroep per ommegaande over het dreigende negatieve financieel resultaat. De
Stichting treedt alsdan met de Stuurgroep in nauw overleg teneinde de Stichting in staat te stellen om
de Opdracht alsnog met een positief of neutraal financieel resultaat af te ronden.
2. Uitsluitend indien en voor zover het overleg tussen de Stichting en de Stuurgroep niet zal leiden tot
een positief of neutraal financieel resultaat en er na afloop van La Vuelta Holanda daadwerkelijk een
negatief financieel resultaat is ontstaan, kan de Stichting bij de Stuurgroep een verzoek indienen voor
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een extra bijdrage (aanvullende bijdrage) ter hoogte van maximaal het negatieve eindresultaat. De
extra bijdrage wordt over de Publieke Partners naar rato verdeeld, gebaseerd op de bijdrage van
iedere Publieke Partner als bedoeld in artikel 8 lid 2 onder a van deze Overeenkomst. De Stichting is
niet betrokken bij het opstellen van de Begroting voor La Vuelta Holanda en kan daar geen
verantwoordelijkheid voor nemen. De Stichting spant zich in om de kosten te bewaken die verband
houden met de aan haar verstrekte Opdracht zoals weergegeven in Artikel 3. De Publieke Partners
zullen hun goedkeuring - behoudens in geval de Stichting toerekenbaar tekort is geschoten bij de
uitvoering van haar contractuele verplichtingen - niet kunnen weigeren.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de Stichting wordt in eerste instantie uitgekeerd aan het
ministerie VWS en wel tot maximaal het bedrag van de door het ministerie van VWS ontvangen
subsidie. Een daarna eventueel batig liquidatiesaldo van de Stichting wordt overgedragen aan de
Publieke Partners naar rato van de door hen verstrekte publieke bijdragen als bedoeld in artikel 8 lid
2 onder a van deze Overeenkomst.
Artikel 10.
Informatieverschaffing en overleg
1. Voortbordurend op de voorziening die daarvoor is opgenomen in de statuten van de Stichting, zal de
Stichting de Stuurgroep in ieder geval de volgende financiële informatie verschaffen:
a. Maandelijks, te weten via een managementrapportage, op de 10e van iedere maand: een
financiële rapportage van de Stichting, waaronder een cashflow overzicht, een balans en winsten verliesrekening, welke de Publieke Partners in staat stelt een goed beeld te vormen van de
(financiële) situatie waarin de Stichting zich bevindt in relatie tot de uitvoering van deze Opdracht
en de Begroting;
b. op eerste verzoek van de Stuurgroep: andere financiële en/of managementinformatie die
relevant is voor de uitvoering van deze Opdracht.
2. De Stichting treedt tot aan de datum dat La Vuelta Holanda plaatsvindt drie keer, of zoveel vaker als
Partijen noodzakelijk achten, in overleg met de Stuurgroep over de voortgang van de Opdracht.
3. De Publieke Partners worden via de Stuurgroep (en eventueel het Directeurenoverleg) voorafgaand
door de Stichting geïnformeerd over belangrijke beslissingen aangaande de Opdracht. Onder
belangrijke beslissingen wordt verstaan beslissingen die van wezenlijke invloed (kunnen) zijn op de
organisatie en/of het voortbestaan van het evenement respectievelijk beslissingen waarmee
aanzienlijke (financiële) risico’s voor de publieke partners gepaard gaan. De Publieke Partners
kunnen van tijd tot tijd aanvullende onderwerpen aangeven bij de Stuurgroep waarover zij
geïnformeerd wensen te worden.

Artikel 11.
Verzekeringen en vergunningen
1. De Stichting zal in verband met de onderhavige Opdracht, de daarvoor noodzakelijke
verzekeringen sluiten waaronder in ieder geval begrepen, doch niet beperkt tot een (bestuurders) aansprakelijkheids- en evenementenverzekering. De kosten van deze verzekeringen worden
gedragen door de Stichting.
2. De Publieke Partners zullen zich - met inachtneming van hun publiekrechtelijke taken en
bevoegdheden - inspannen om zorg te dragen voor de voor de organisatie van de etappes (van
La Vuelta Holanda) noodzakelijk vergunningen/vrijstellingen et cetera, waaronder begrepen, doch
niet beperkt tot:
- evenementenvergunningen(en);
- parkeervergunningen voor officials;
- gebruik openbare weg;
- gebruik busbanen door voertuigen wielrenners en officials.
De leges verbandhoudende met de verkrijging van vergunningen en vrijstellingen en
dergelijke, komen voor rekening van de Stichting.
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Artikel 12.
Aanbesteden
De Stichting is zich bewust van de gevolgen die voor haar voortvloeien uit wet- en regelgeving op het
gebied van het aanbestedingsrecht, een en ander zoals beschreven in bijgevoegde notitie
Inkoopbeleid La Vuelta Holanda 2020 (Bijlage 3). De Stichting verplicht zich als aanbestedende dienst
om eventueel gewenste leveringen, diensten en werken die in verband met de uitvoering van de
opdracht aan derden worden opgedragen, ingeval deze opdrachten vallen onder de reikwijdte van de
toepasselijke nationale en Europese aanbestedingswet- en regelgeving, aan te besteden in
overeenstemming met het in de richtlijn bepaalde, voor zover niet reeds voor de oprichting van de
Stichting door de Gemeente verplichtingen ter zake hiervan zijn aangegaan. De Stichting zal daartoe
om niet gebruik kunnen maken van de bij de Publieke Partners aanwezige expertise.
Artikel 13.
Contractsovername
Partijen komen overeen dat de Stichting naar redelijkheid zal meewerken om alle overeenkomsten die
de Gemeente reeds voor de oprichting van de Stichting heeft gesloten in het kader van deze Opdracht
- mits de wederpartij van de Gemeente bij deze overeenkomsten hieraan haar toestemming verbindt
of heeft verbonden - zal overnemen op basis van contractsoverneming in de zin van art. 6:159
Burgerlijk Wetboek. Alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zullen
alsdan overgaan op de Stichting. De Gemeente en de Stichting zullen, indien noodzakelijk, de
contractsoverneming bij separate akte(n) effectueren.
Artikel 14.
Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is Partijen niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij en Unipublic
hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden
over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van de andere Partijen en Unipublic. Een beperking
van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit Artikel 14 heeft naast
verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 15.
Slotbepalingen
1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verplichten zich zowel tijdens als na de onderhavige Overeenkomst, strikte en volstrekte
geheimhouding te betrachten ter zake van alle gegevens, zulks in de ruimste zin des woords, die
aan hun in het kader van hun werkzaamheden onder deze Overeenkomst bekend zullen worden,
tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn dan wel de openbaarmaking daarvan
wettelijk vereist is. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun
werknemers alsmede aan de door hen voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader
van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Indien een van de bepalingen uit deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal de
Overeenkomst voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om
een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in
overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde
bepaling.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend,
indien schriftelijk overeengekomen.
5. Indien zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst of naar aanleiding daarvan tussen Partijen
een geschil voordoet, is er sprake van een geschil, indien één van Partijen aan een ander Partij
schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
6. In geval van een geschil zullen de betrokken Partijen eerst trachten onder leiding van een door
hen gezamenlijk aan te wijzen mediator zelf tot een oplossing van het geschil te komen en die
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oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Indien Partijen geen
overeenstemming bereiken over een door hen aan te wijzen mediator zullen zij het bestuur van
de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam verzoeken een mediator aan te wijzen.
De plaats waarin de mediation zal plaatsvinden zal de stad Utrecht zijn.
7. Indien een Partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een
vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht, wordt het geschil voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter te Utrecht, die tevens bevoegd is in spoedeisende gevallen van het
geschil kennis te nemen zonder dat lid 2 voordien toepassing vindt.
8. Bij deze Overeenkomst behoren de volgende drie bijlagen, welke onverbrekelijk deel uitmaken
van deze Overeenkomst:
−

bijlage 1: Projectplan

−

bijlage 2: Memo Inkoopbeleid

Gemeente Utrecht

Stichting

Mevrouw ir. A. Tom
Directeur Sociaal, gemeente Utrecht

R. Kraan
Voorzitter
Stichting La Vuelta Holanda
Datum:

Conform het toetredingsartikel (Artikel 2):
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Door:
Functie
Datum toetreding: __ - __ 2019
Gemeente Breda
Door:
Functie:
Datum toetreding: __ - __ - 2019

Mevrouw J. de Vries
Secretaris
Stichting La Vuelta Holanda
Datum:

N. van Os
Penningsmeester
Stichting La Vuelta Holanda
Datum:

Provincie Utrecht
Door:
Functie:
Datum toetreding: __ - __ - 2019
Provincie Noord-Brabant
Door:
Functie:
Datum toetreding: __ - __ - 2019
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