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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, A.Th.H. van Dijk; 
c. De provincie Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de  
    Commissaris van de Koning, H. Oosters; 
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, F. Halsema; 
 b. De gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, 
          J. van Zanen; 
 c. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, 
          S.A.M. Dijksma; 

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 2021 tot en met 31 december 2029 hebben Partijen met inachtneming 
van de criteria genoemd in de Verordening (EU) nr. 2021/1060 van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de 
financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor 
interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (hierna: 
“de Kaderverordening”) het Programma Kansen voor West III (hierna: “het Programma Kansen voor 
West III”, of “het Programma”) opgesteld en ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. 
 
(2) De Europese Commissie heeft bij besluit van ………..… 2022 het Programma Kansen voor West III 
(CCI 2021NL16RFPR002) goedgekeurd en uit het EFRO een bijdrage van 200.333.743 Euro (lopende 
prijzen) toegekend. Het Programma Kansen voor West III wordt uitgevoerd in de periode tussen 1 
januari 2021 en 15 februari 203.  
 
(3) Voor het Programma Kansen voor West III heeft het Rijk een bedrag van 37.352.960 Euro ter 
beschikking gesteld (hierna: Rijkscofinanciering) dat wordt toegevoegd aan het subsidiebudget; 
 
(4) Het College van B&W van de gemeente Rotterdam is bij een aanwijzingsbesluit op basis van 
artikel 71 van de Kaderverordening en op basis van de Uitvoeringswet EFRO aangewezen als 
Managementautoriteit voor het Programma Kansen voor West III. De Managementautoriteit is 
verantwoordelijk voor de taken welke zijn neergelegd in artikel 72 tot en met 76 van de 
Kaderverordening. De Managementautoriteit is daarmee inhoudelijk, juridisch, financieel en 
organisatorisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Programma. 
 
(5) De organisatie van het Programma Kansen voor West III is mede gebaseerd op de gemaakte 
bestuurlijke afspraken tussen de P4 en de G4 in diverse Bestuurlijke Overleggen en zijn in notulen 
daarvan vastgelegd. Hierin is onder meer bepaald dat de Bijdrage wordt verdeeld over de regionale 
programmadelen (hierna: “de Regionale Programmadelen”), waarvoor een bedrag beschikbaar is van 
155.957.394 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 15.951.015 Euro, voor Rotterdam 12.011.362 Euro, 
voor Den Haag 9.934.780 Euro en voor Utrecht 6.479.192 Euro. 
 
(6) Ten behoeve van de uitvoering van de G4-Programmadelen hebben de drie andere G4-steden 
een vastgesteld budget 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 REES (Regeling van de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
8 oktober 2021, nr. WJZ/20222966, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten in het kader van 
de Europese structuur- en investeringsfondsen op het terrein van de Ministeries van Economische 
Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling Europese EZK- en LNV-
subsidies 2021) voortvloeien. De MA en de drie G4-steden leggen deze voorwaarden in een 
afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst vast.   
 
(7) Partijen hebben afspraken gemaakt ten einde te komen tot een doelmatige, effectieve en 
rechtmatige realisatie van het Programma Kansen voor West III. 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 Programma Kansen voor West III. 
 
(8) Aan de afspraken tussen Partijen liggen drie uitgangspunten ten grondslag: 
 a. de keuzes voor één Programma Kansen voor West III en voor de onderlinge verdeling van 

de Bijdragen brengen mee dat Partijen het Programma in gezamenlijkheid uitvoeren en 
voor de eigen rol daarin verantwoordelijkheid dragen; 

 b. de Managementautoriteit behartigt, in overleg met het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat, actief de belangen van het Programma bij de Europese Commissie; 
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 c. Partijen leven de toepasselijke – huidige en toekomstige – publiekrechtelijke 
communautaire en nationale wet- en regelgeving alsmede de beschikkingen van de 
Europese Commissie na. 

 
(9) Partijen wensen de door hen gemaakte afspraken met betrekking tot de uitvoering van het 
Programma vast te leggen in het onderhavige “Samenwerkingsconvenant Partners Kansen voor West 
2021 – 2027” (hierna: “Samenwerkingsconvenant KvW”). 
 
(10) Conform de vorige twee programma periodes zal de Managementautoriteit de Colleges van de 
steden Utrecht, Den Haag en Amsterdam aanwijzen als Intermediaire instantie voor het GTI-deel van 
het programma (art 71 lid 3 Kaderverordening). 
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Komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1: Definities 
 
In dit Samenwerkingsconvenant KvW wordt verstaan onder: 
 
1. Accounthouders: Vertegenwoordiger van elk van de Partijen die als eerste aanspreekpunt 

fungeert voor de Managementautoriteit en deelneemt aan het accounthoudersoverleg. 
2. Beheers- en controlesysteem: de vigerende beschrijving van het beheers- en 

controlesysteem zoals bedoeld in artikel 69 van de Kaderverordening;  
3. Begunstigde: zoals bedoeld in artikel 2:9 van de Kaderverordening.  
4. Beleidsregel: een door de Managementautoriteit vastgestelde Beleidsregel voor het 

Programma Kansen voor West III 2021-2027, gebaseerd op de met de vier 
Managementautoriteiten gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten;  

5. Beleidsbeoordeling: De beleidsbeoordeling van het steunpunt toetst het project op 
passendheid binnen het Programma en eventueel van toepassing zijnde vigerend beleid en 
lokaal beleid. 

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

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

8. Cofinanciering: de op grond van de Wetgeving benodigde publieke en private financiering van 
het Programma; 

9. Comité van Toezicht: het monitoringscomité genoemd in artikel 38 (en verder) van de 
Kaderverordening, dat toezicht houdt op de controle, beheer en uitvoering van het Programma 
Kansen voor West III; 

10. Deskundigencommissie: de door de Managementautoriteit ingestelde 
Deskundigencommissie, zoals genoemd in het Programma Kansen voor West III;  

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

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

13. Financiële Correctie: het door de Europese Commissie op basis van artikel 104 van de 
Kaderverordening opleggen van een financiële correctie – al dan niet op basis van 
extrapolatie of op forfaitaire basis.  

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

het Programma Kansen voor West III omvatten; 
16. GTI (geïntegreerde territoriale investering): EC-instrument dat het mogelijk maakt om 

financiële middelen uit verschillende prioriteiten uit één of meer programma’s te bundelen, 
zoals bedoeld in artikel 28 van de Kaderverordening; 

17. Kaderverordening: Verordening (EU) Nr. 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie 
en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visumbeleid; 

18. Managementautoriteit (of MA): de instantie aangewezen om het Programma Kansen voor 
West III te beheren, zoals bedoeld in artikel 71 van de Kaderverordening. Het College van 
B&W van Rotterdam is hiervoor aangewezen. 

19. 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; 

20. Onderbesteding (vrijmaking): de situatie binnen de regionale Programmadelen of binnen een 
G4-Programmadeel die, indien geen compensatie binnen het Programma plaatsvindt, leidt tot 
ambtshalve annulering als beschreven in artikel 105 van de Kaderverordening; 
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21. 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 REES, het 
Programma, dit Samenwerkingsconvenant KvW of de Wetgeving; 

22. Programma Kansen voor West III: het bij besluit nr. …………….. door de Europese 
Commissie goedgekeurde Programma Kansen voor West III met nummer CCI 
2021NL16RFPR002, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen; 

23. Overbesteding: de situatie binnen de regionale Programmadelen of binnen een G4-
Programmadeel die leidt tot overschrijding van een voor de uitvoering van het 
Programmadeel beschikbaar Inspanningsplafond, met de bedoeling om een (dreigende) 
Onderbesteding binnen een ander Programmadeel te compenseren; 

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

25.    P4: de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland; 
26. Prioritaire As 1: Een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme 

economische transformatie; 
27. Prioritaire As 2: Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en 

eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, aanpassing 
aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer;  

28. Prioritaire As 5: Europa dichter bij de burgers brengen door de duurzame en geïntegreerde 
ontwikkeling van stads-, plattelands- en kustgebieden, en door lokale initiatieven te 
bevorderen; 

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

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

31. Rijkscofinanciering: de publieke financiering van het Programma Kansen voor West III door 
het Rijk, zoals beschikbaar gesteld overeenkomstig paragraaf ………….van de REES;  

32. Regionale Programmadelen: die programmadelen dat de activiteiten in het kader van het 
Programma Kansen voor West III omvat, met uitzondering van de GTI van de G4-steden; 

33. Stedelijke Programma Autoriteit: de intermediaire instantie, zoals bedoeld in artikel 71 lid 3 
van de Kaderverordening, verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het eigen 
G4-Programmadeel;  

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

35. Technische Bijstand: de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het Programma 
Kansen voor West III, waaronder begrepen de werkzaamheden van de Managementautoriteit, 
alsmede van de Stedelijke Programma Autoriteiten; 

36. 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; 

37. REES: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 
………………, houdende uitvoeringsregels inzake financiële bijdragen uit het EFRO voor de 
programmaperiode 2021-2027 (……………………………, met inbegrip van eventuele latere 
wijzigingen). In deze regeling staan bepalingen inzake de rijkscofinanciering en de 
subsidiabiliteit van kosten. 

38. Uitvoeringswet EFRO: Wet van ………………., houdende regels omtrent de uitvoering van 
Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het EFRO (………………………, met 
inbegrip van eventuele latere wijzigingen). Deze wet regelt de governance en bestuurlijke 
organisatie van de uitvoering van EFRO in Nederland.  

39. Wetgeving: de toepasselijke – huidige en toekomstige – communautaire en nationale wet- en 
regelgeving, alsmede de besluiten van de Europese Commissie. 
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Artikel 2: Organisatie van de uitvoering van het Programma 
 
2.1 Bij de uitvoering van het Programma zijn betrokken de Europese Commissie, de 

Managementautoriteit en de Stedelijke Programma-autoriteiten. 
 
2.2 De Managementautoriteit beschikt met inachtneming van de Kaderverordening, de 

Uitvoeringswet EFRO en de REES de door de Europese Commissie beschikbaar gestelde 
middelen aan de Begunstigden. Voor de beschikbaar gestelde middelen binnen het Stedelijk 
Luik (GTI) stellen de Stedelijke Programma-autoriteiten de verlenings- en 
vaststellingsbeschikkingen op. 

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

Programma en voor het toezicht en de controle op de voortgang van het Programma De 
Managementautoriteit is voorts verantwoordelijk voor de naleving van de Wetgeving voor zover 
die op het Programma van toepassing is. Indien nadere subsidieregelingen, bijvoorbeeld voor 
vouchers, onder het Programma komen dienen die door de Managementautoriteit en/of een 
Stedelijke Programma-autoriteit te worden uitgevoerd. 

 
2.4 De Managementautoriteit stelt voor de uitvoering van het Programma een elektronisch 

beheersysteem beschikbaar aan de Partijen. Dit systeem is bedoeld voor re2gistratie en beheer 
van de Projecten binnen zowel de Regionale Programmadelen 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.  

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

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

Begunstigden in de betrokken Provincie of G4-stad. 
 
 
Artikel 3: Taken en verantwoordelijkheden van Managementautoriteit, Stedelijke Programma-autoriteit, 
steunpunt 
 
3.1 De Managementautoriteit is verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het 

beheer en de uitvoering van het Programma en de controle en het toezicht daarop. De 
Managementautoriteit is daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie van het beheer en de 
uitvoering van en de controle, uitvoering van het regionale deel van het Programma en het 
stedelijk programmadeel Rotterdam en houdt toezicht op de uitvoering van de andere stedelijke 
programmadelen. Daartoe heeft de Managementautoriteit de taken en verantwoordelijkheden, 
zoals uiteengezet in artikel 72 tot en met76 van de Kaderverordening aan de Stedelijke 
Programma-autoriteiten gedelegeerd middels een aanwijzing als Intermediaire Instantie.    

 
3.2  De Managementautoriteit 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 begunstigden;  

(b) Het begeleiden van de subsidieaanvraag vanaf het moment van indiening tot het 
uiteindelijke besluit van de Managementautoriteit.  

(c) Tenminste één keer per jaar informeren van de Partijen over de voortgang van hun 
projectportefeuille.   

(d) Tenminste één keer per jaar informeren van de Partijen wanneer de voortgang van 
projecten niet conform planning verloopt; 

(e) Verschaffen van toegang tot het beheersysteem van het Programma. 
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3.3 De Steunpunten van de Partijen zijn verantwoordelijk voor de beleidsbeoordeling 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 Managementautoriteit dan wel de Stedelijke  
 Programma-autoriteit voor het stedelijke programmadeel (GTI). 

 
3.4  De Managementautoriteit monitort met de accounthouders de uitvoering van het Programma. 

 
3.5 In het Accounthoudersoverleg wordt de naleving van de vastgelegde afspraken gemonitord. Bij  
 escalatie of belangrijke besluiten zal de Managementautoriteit een bestuurlijk overleg van de  
 G4P4 bijeenroepen.  
 
3.6 Partijen spannen zich in om de Managementautoriteit in de gelegenheid te stellen haar taken en 

verantwoordelijkheden voor de algemene strategie (waaronder Smart Specialisation Strategie), 
de beleidsbeslissingen, de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven en het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het Programma 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 haar 

taken en verantwoordelijkheden voor de algemene strategie, de beleidsbeslissingen, de 
ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven en het toezicht op de tenuitvoerlegging van het 
Programma 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.  
 

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

beschreven in de gezamenlijk met de andere drie landsdelige Managementautoriteiten 
opgestelde beschrijving van het Beheers- en controlesysteem conform artikel 69 lid 1 van de 
Kaderverordening. 

 
5.2 De Managementautoriteit en de stedelijke programma-autoriteiten leven 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:  
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EFRO-bijdrage (euro)         
Inzet Regionale Programmadelen       

P4 Zuid-Holland 
Noord-

Holland Utrecht Flevoland Totaal 
PA 1 Innovatie 28.855.387 21.904.728 11.366.775 15.979.842 78.106.732 
PA 2 Klimaat 12.366.954 9.387.740 4.871.475 6.848.504 33.474.313 
  41.221.981 31.292.468 16.238.250 22.828.346 111.581.045 
        
G4 Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Totaal 
PA 1 Innovatie 8.407.954 6.954.345 11.165.711 4.535.434 31.063.444 
PA 2 Klimaat 3.603.409 2.980.434 4.785.305 1.943.757 13.312.905 
  12.011.363 9.934.779 15.951.016 6.479.191 44.376.349 
        
Totaal inzet Regionale Programmadelen     155.957.394 
        
        
Inzet G4-Programmadelen (GTI)        
G4 Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Totaal 
PA 2 Klimaat 3.879.670 3.208.934 5.152.178 2.092.779 14.333.561 
PA 5 DSO 8.131.692 6.725.846 10.798.837 4.386.413 30.042.788 
  12.011.362 9.934.780 15.951.015 6.479.192 44.376.349 
        
Totaal inzet G4-Programmadelen (GTI)     44.376.349 
        
Totaal bijdrage EFRO 
* exclusief technische bijstand       200.333.743 
      
      
Rijkscofinanciering (euro)         

P4 Zuid-Holland 
Noord-

Holland Utrecht Flevoland Totaal 
  9.041.954 6.863.936 3.561.826 5.007.349 24.475.065 
        
G4 Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Totaal 
  3.485.664 2.883.046 4.628.941 1.880.244 12.877.895 
        
Totaal Rijkscofinanciering       37.352.960 

 
 
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 Programma Kansen voor West III. 
 

6.3 De inspanningsplafonds dienen uiterlijk voor 31 december 2025 ten minste één keer door de 
partners te worden opengesteld. 

 
6.4 De inzet van middelen wordt gekoppeld aan vigerend lokaal/regionaal beleid van de partners. 
 
6.5 De Managementautoriteit bepaalt op verzoek met Partijen op welke wijze en op welke momenten 

de in lid 1 genoemde bedragen als subsidieplafond worden gepubliceerd. De Partijen dienen een 
verzoek tot openstelling in bij de Managementautoriteit conform geldende format voor de 
openstellingsmomenten (2x per jaar). 

 
6.6 De voorwaarden voor inzet van de middelen worden in de openstellingspublicatie onder verwijzing 

naar de Beleidsregel nader vastgelegd. 
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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 Programma plaatsvinden. 
  

7.2 De Managementautoriteit ziet toe op een tijdige en volledige besteding van de Bijdrage. Indien 
binnen het Programma bij één of meer van de Regionale Programmadelen 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 Programma. 

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

kan worden gecompenseerd binnen het Programma en deze Onderbesteding leidt tot vrijmaking 
door de Europese Commissie en daarmee 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 Inspanningsplafonds, 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 III (2021-2027).   

 
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.  

 
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 
uitsluitend – door alle benodigde informatie tijdig en volledig aan de Managementautoriteit te 
verstrekken. 

 
7.8 Indien binnen de Regionale 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 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 de Regionale programmadelen 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 
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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 103 en 104 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 
Inspanningsplafonds naar rato te verlagen.  

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

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 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. 

 
 
Artikel 8: Technische Bijstand 
 
8.1 Voor de Technische Bijstand is een bedrag beschikbaar van 14.023.360 euro, 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 (7.011.680 euro), de verdeling is gebaseerd op de 
in artikel 6 genoemde aandelen per partner, welke in vier tranches zullen worden gefactureerd: 

 
Partij Bijdrage in Euro 

Amsterdam 1.077.652 

Den Haag    671.194 

Utrecht 437.735 

Rotterdam 811.488 

Provincie Zuid-Holland 1.482.770 

Provincie Noord-Holland 1.125.601 

Provincie Utrecht 584.096 

Provincie Flevoland  821.144 
 
 
8.3.    De cofinanciering bestemd voor het project Technische Bijstand wordt door de Partijen  
          verstrekt in de vorm van een bijdrage aan de gemeente Rotterdam.  
 
8.4     Naar rato van een aan de hand van de begroting te bepalen verdeelsleutel wordt deze bijdrage  
          verdeeld over de uitvoeringsinstanties (MA (12.890.586 euro), Utrecht (226.772 euro),  
          Amsterdam (558.285 euro) en Den Haag (347.717 euro)). 
 
8.5     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. 
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Artikel 9: Wetgeving 
 
9.1 Dit Samenwerkingsconvenant KvW geldt naast de Wetgeving en laat de Wetgeving onverlet. 
 
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 datum goedkeuring programma ………………. ; dit 
Samenwerkingsconvenant KvW eindigt van rechtswege op de datum waarop de eindafrekening 
en eindverantwoording van het Programma conform artikel 43 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 Programma en de bepalingen van dit 

Samenwerkingsconvenant KvW, prevaleren de bepalingen van het Programma. 
 
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 
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Partijen gezamenlijk, of bij gebreke van overeenstemming daarover door het Comité van 
Toezicht, te benoemen voorzitter. 

 
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 vier 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 vierde 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 Programma 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, 
 
                                          
F. Halsema  
 
Ondertekend op: 
 

 

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

 

De Burgemeester van Utrecht, 
 
                                               
S.A.M. Dijksma  
 
Ondertekend op: 
 

 

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

 

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland, 
 
                                              
A.Th.H. van Dijk  
 
Ondertekend op: 
 

 

De Commissaris van de Koning van Utrecht, 
 
                                             
H. Oosters 
 
Ondertekend op:  

 

De Commissaris van de Koning van Flevoland, 
  
                                             
L. Verbeek 
 
Ondertekend op: 
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