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Samenwe rki n gsove reen komst Reg ionaal M obi I iteitsove rleg N oord-
Limburg

1. De gemeente Venlo te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, de heer E.
Boom, handelend ter uitvoering van het besluit van het college d.d.22
december 2020;

hierna te noemen qastheerqemeente en tevens partij, en

2. De gemeente Beesel te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
B.C.M. Vostermans, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
d.d. 17 november 2020;

3. De gemeente Bergen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
C.E.M.T.G. Ponjee, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
d.d. 15 december 2020;

4. De gemeente Gennep te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
J.A. van Hulsteijn, handelend ter uitvoering van het besluit van het college d.d.
1 5 december 2020;

5. De gemeente Horst aan de Maas te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer H.J.A.C. Beurskens, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college d.d. 14 december 2020;

6. De gemeente Mook en Middelaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer G.J..M. Wienhoven, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college d.d. 15 december 2020;

7. De gemeente Peel en Maas te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer P.J.H. Sanders, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
d.d. .. februari 2021;

8. De gemeente Venray te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
C.M. Vervoort, handelend ter uitvoering van het besluit van het college d.d.7
december 2020;

elk van de gemeenten onder 1 tot en met 8 afzonderlijk te noemen partii en tezamen
te benoemen partiien,

I
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Overwegende dat:

De partijen:
a. ln het kader van de Regiovisie Noord-Limburg al geruime tijd op verschillende

beleids- en uitvoeringsdossiers samenwerken, en de wens hebben om samen
slagvaardig en integraal op te treden;

b. Dat er in het kader van het vERD|-akkoord (29 maart l ggo) binnen het
beleidsveld verkeer en vervoer uitwisseling van taken, bevoegdheden en
middelen plaatsvindt tussen Rijk, provincie en gemeenten;

c. Dat de partijen op basis van gelijkwaardigheid samen werken en vanuit de
gezamenlijkheid andere stakeholders betrekken bij het regionaal verkeers- en
vervoersbeleid middels Trendsportal ;

d. Dat de gemeente Venlo het RMO Noord-Limburg en Trendsportal faciliteert en
optreedt als rechtspersoon voor het RMO Noord-Limburg en Trendsportal;

e. Dat tijdens het PHo Noord-Limburg op 10 juni 2o2o is besloten om de
samenwerking te continueren en aan te passen. De uitvoeringsorganisatie
Programmabureau Trendsportal wordt op gelijkwaardige basis door de partijen
uitgevoerd; gefaciliteerd door de gemeente Venlo. Dit in de vorm van een
Samenwe rki ng sovereen komst met d ienstverlen i ng staken doo r d e ge meente
Venlo.

Komen overeen het volgende:
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 : Begripsbepalingen
ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. BNT

b. Colleges

c. Dienstverlening

d. Gastheergemeente

e. Kernteam Trendsportal
f. Netwerk Trendsportal

g. Organisatieplan

h. Partijen
i. PHO

j. Portefeuillehouder

k. Programmabureau
Trendsportal

I. RMO
m. SO

n. Stakeholders

o. Trendsportal

Bestuu rl ij k Netwerk Trend spo rta l. Bestu u rl ij k ove rleg
tussen partijen en stakeholders; het PHO met bestuurlijke
vertegenwoord iging van u it stakeholders.
De colleges van burgemeesters en wethouders van de
deelnemende gemeenten.
Het totaal van alle taken die gastheergemeente voor
partijen uitvoert.
De deelnemende gemeente die voor partijen taken
uitvoert zoals bedoeld in artikel 10 van deze
overeenkomst; gemeente Venlo.
lnhoudelijk uitvoerend overleg in Trendsportal verband
Partijen en stakeholders die gezamenlijk werken aan
regionale visievorming op het gebied van mobiliteit.
Jaarlijks door het Programmabureau op te stellen plan dat
inzichtelijk maakt hoe het Jaarplan Trendsportal wordt
georganiseerd en gefinancierd.
De acht samenwerkende gemeenten
Portefeuillehouders overleg mobiliteit en logistiek:
bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders.
Het lid van het college met als portefeuille
mobiliteiUverkeer en vervoer.
Gezamen I ijke reg io na le u itvoe ri ng sorgan isatie va n
mobiliteitsbeleid.
Reg ionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Lim burg
Secretarissenoverleg ; overleg van de
gemeentesecretarissen van de deelnemende partijen.
Vertegenwoord igers uit het bed rijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappij (wijk- of
dorpsvertegenwoordigers) die actief meewerken aan de
visievorming, programmering, uitvoering en evaluatie en
monitoring van Trendsportal.
Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden
en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een
onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in
Noord-Limburg. Trendsportal is een initiatief van de acht
gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open
voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel,

4
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betrokken voelt bij en actief wil bijdragen aan duurzame,
veilige en slimme mobiliteit voor morgen.

p. Jaarplan Jaarlijks door het Programmabureau Trendsportal op te
stellen plan dat ingaat op de wijze waarop uitvoering wordt
gegeven aan het programma Trendsportal en
onderliggende projecten. Het organisatieplan maakt deel
uit van het Jaarplan.

AÉikel 2: Doel van de overeenkomst
1. Het doel van deze overeenkomst is het verankeren van de samenwerking tussen

partijen op het gebied van mobiliteitsbeleid binnen Trendsportal en het RMO.
Daarnaast heeft deze overeenkomst tot doel de voorwaarden waaronder de
gastheergemeente taken en diensten uitvoert voor partijen vast te leggen.

2. De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een
betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door
een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak
bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen
specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden. De samenwerking is gericht op
vijf hoofddoelstellingen :

a. Verbeteren kwaliteit van leven;
b. Verbeteren verkeersveiligheid;
c. Aantrekkelijk mobiliteitssysteem;
d. Ondersteunen milieu- en energietransitie; en,
e. Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.

3. Het hebben van één gezamenlijk beeld en visie op de ontwikkeling van de
mobiliteitsvoorzieningen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau.

4. Het hebben en uitvoeren van een, met stakeholders gezamenlijk opgesteld,
mobiliteitsprogramma Trendsportal op regionaal niveau.

5. Daar waar mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van lokale taken op het gebied van
mobiliteit, verkeer en vervoer vanuit doelmatigheids- en
doeltreffe nd heid soog pu nt.

-
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3.

4.

5.

6.

HOOFDSTUK 2: SAMENWERKT NG

Artikel 3: Wijze van samenwerkingl
1. Partijen werken gelijkwaardig samen op bestuurlijk en ambtelijk vlak om de

doelen uit artikel 2 te bereiken.

2. De samenwerklng op mobiliteitsbeleid beherst ook de afstemming en
gezamenlijke visievorming op dit terrein met andere stakeholders dan partijen.
Echter, alleen partijen leggen hun onderlinge samenwerking middels deze
overeenkomst vast.

Besluitvorming voortkomend uit de samenwerking tussen partijen geschiedt door
de daartoe bevoegde bestuursorganen van partijen.

Voor de visievorming en de gezamenlijke besluitvorming is op bestuurlijk niveau
een tweetal overleggen ingericht: het Bestuurlijk Netwerk Trendsportal en het
PHO.

Het Bestuurlijk PHO wordt inhoudelijk en procesmatig voorbereid in het Ambtelijk
Reg ionaal Mobiliteitsoverleg.

De uÍtvoering geschiedt door Programmabureau Trendsportal; een gezamenlijk
programmabureau van partijen dat een Jaarplan opstelt en uitvoert.

AÉikel 4: Bestuurlijk Netwerk Trendsportal
1. De regio kent een Bestuurlijk Netwerk Trendsportal. Het BNT komt minimaal twee

keer per jaar bijeen.

2. Het PHO maakt deel uit van het BNT.

Naast het PHo nemen vertegenwoordigers uit het bedrijfsreven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (wijk- of dorpsraden) op
bestuurlijk niveau deel aan het Bestuurlijk Netwerk rrendsportal.

Het BNT wordt voorgezeten door de voorzitter of bij vervanging door de
vicevoorzitter van het PHo. De voorzitter is tevens boegbeeld van de
samenwerking.

Het BNT heeft een signalerende, agenderende, programmerende en prioriterende
functie. Het BNT heeft geen besluitvormende functie aangaande de inzet in
financiële en/of personele middelen van partijen, maar stelt de visie en het
Jaarplan vast, evalueert deze en monitort de voortgang. Het BNT kan optreden

3.

4.

5.

1 ln billage 1 bij deze overeenkomst is een schematisch overzicht van de organisatiestructuur opgenomen.
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als bestuurlijk opdrachtgever voor uitvoeringsprojecten. Tevens besluit het BNT
over toetreding van nieuwe stakeholders. Hiertoe kan het BNT een reglement met
voonuaarden opstellen.

Vanuit het BNT kunnen op (sub)thema's afzonderlijke commissies of
reg ieg roepen ontstaan.

Het BNT wordt ondersteund door het Programmabureau Trendsportal zoals
beschreven in artikel 10, 4e lid. Het BNT kan een reglement opstellen voor zijn
vergaderingen.

Artikel 5: Portefeuillehouders overleg
1. Het RMO kent een PHO Mobiliteit en Logistiek dat minimaal twee keer per jaar in

vergadering bijeen komt.

2. Het PHO bestaat uit de acht (coördinerend) portefeuillehouders Mobiliteit of
verkeer en Vervoer, lnfrastructuur en Logistiek van de partijen in dit
samenwerki ng sverba nd.

3' Het PHO kiest uit haar midden een voorzitter en vicevoo rzitter. Beiden worden in
beginsel voor een periode van vier jaar benoemd door het PHO. De voorzitter
geeft leiding aan het PHO en vertegenwoordigt partijen in overleggen op het
gebied van Mobiliteit en Transport waar partijen als regio ,oo1 wàrten
uitgenodigd.

4. Het PHO bereidt de college-besluiten voor ten aanzien van regionale verkeers-
en vervoerszaken, waaronder, maar niet uitsluitend, de gezamenlijke inbreng van
partijen in de visie van Trendsportal, het Jaarplan van Tiendsportà|, in
gezamenlijke subsidieaanvragen en de evaluatie en monitoring van Trendsportal.
Tevens voert het PHo het door partijen vastgesteld Jaarplan uit.

5. Het PHO kan optreden als bestuurlijk opdrachtgever voor uitvoeringsprojecten.

6. ledere partij heeft in vergaderingen bij een stemming één stem. Te allen tijde
wordt gestreefd naar unanimiteit. Bij het ontbreken van unanimiteit vindt
besluitvorming plaats bij meerderheid (vijf) van stemmen.

7. Bij verhindering of ontstentenis van een lid van het PHO kan hij uitsluitend door
de betreffende partij vervangen worden door een ander lid afkomstig uit het
betreffende college van burgemeester en wethouders. Tevens kan èen lid van het
PHO bij verhindering of ontstentenis zijn stem mandateren aan de voorzitter en
daarbij een door de voorzitter op te vorgen stemaanwijzing geven.

vï^t
ëftteeftte illolk eil Middelaar

6.

7.

r
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vanuit het PHo kunnen op (sub)thema's afzonderlijke commissies of
regieg roepen ontstaan.

Het PHO wordt ondersteund door het Programmabureau Trendsportal zoals
beschreven in artikel 10, 4e lid. Het PHO kan een reglement opstellen voor zijn
vergaderingen.

Artikel 6: Kernteam TrendspoÉal
1. Het Bestuurlijk Netwerk Trendsportal / RMO Noord-Limburg kent een uitvoerend

overleg dat minimaal zes keer per jaar in vergadering bijeenkomt.

2. Het Kernteam Trendsportal staat onder voorzitterschap van de
Prog ram mamanager Trend spo rta I of d iens plaatsvervanger.

3. Aan het Kernteam Trendsportal nemen deel:
a. Beleidsambtenaren van partijen;

b. Vertegenwoordigers van Stakeholders;

c. Programmamanager Trendsportal, en;

d. Ondersteuning vanuit Programmabureau Trendsportal.

4. Het Kernteam Trendsportal heeft een inhoudelijke, signalerende functie ten
aanzien van alle voorkomende inhoudelijke regionale mobiliteitszaken en een
voorbereidende functie voor het PHO en diens gezamenlijke inbreng in het
Bestuurlijk Netwerk Trendsportal. Het Kernteam Trendsportal kan eón reglement
opstellen voor zijn vergaderingen.

Artikel 7: Secretarissenoverleg
1. Het secretarissenoverleg betreft het reguliere overleg van gemeentesecretarissen

van de deelnemende partijen.

2. Het secretarissenoverleg dient als platform voor (het maken van) niet-
beleidsmatige afspraken tussen partijen en voor partijen/opdrachtgevers met de
gastheergemeente op financieel en organisatorisch vlak. Het
secretarissenoverleg overlegt ten minste twee keer per jaar over de wijze van
samenwerking en de facilitering door de gastheergemeente. Het
secretarissenoverleg besluit - bij meerderheid- over welke niet-beleidsmatige
onderwerpen ten aanzien van de samenwerking en/of dienstverlening (ter
besluitvorming) worden doorgeleid naar de directies, het bestuurlijke platform
eniof de colleges.

8.

9.
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3. De secretarissen van partijen zien er op toe dat de eigen partij zorgdraagt voor de
juiste toeleiding naar en besluitvorming in het betrefíende college.

4. De secretarissen van partijen zien er op toe dat de eigen partij zorgdraagt voor
het in de begroting van partij opnemen van de financiële consequenties van de
uitvoering van deze overeenkomst en de hieruit voortkomende projecten.

5. De secretarissen van partijen zien er op toe dat de eigen partij zorgdraagt voor de
juiste mandaat- en BAff- besluitvorming aangaande de uitvoering van deze
overeenkomst en de hieruit voortkomende projecten.

AÉikel 8: Programmabureau Trendsportal
1. Partijen hebben gezamenlijk een uitvoeringsorganisatie gefaciliteerd door de

gastheergemeente ; Prog ram mabu reau Trendspo rtal.

2. Het Programmabureau Trendsportal voert taken uit ten behoeve van het
samenwerkingsverband en staat daarmee in dienst van alle partijen gezamenlijk.

3. Het Programmabureau Trendsportal kent de volgende hoofdtaken:
a. ProgrammamanagemenURMO Coördinatie: algehele coördinatie, bewaken

visie, programmaontwikkeling, regiovisie en -programma;

b. Verbinden: Uitbouwen intern en extern netwerk, bedrijfsleven, onderurijs,
public affairs, lobby, funding, en verbinden;

c. Projectmanagement: Projectontwikkeling en ambtelijk
opdrachtgeverschap. Uitvoering projecten maakt geen deel uit van deze
overeenkomst, maar wel het realiseren van bindende afspraken over
onderliggende projecten in de vorm van een projectopdracht en
projectplan. Tevens het bewaken van de uitvoering van projecten;

d. Communicatie: strategie informatievoorziening en uitvoering
nieuwsbrieven, internet en social media-kanalen. Ondersteuning
projectcommunicatie;

e. Ondersteuning : Ad ministratief/secretarieel ; afspraken inplannen,
verslaglegg ing, ondersteuning, financiële ad ministratie, inkoop;

f. Beleidsondersteuning voor het RMO: uitvoering van de operationele en
tactische werkzaamheden van het RMO Noord-Limburg.

4. Het Programmabureau Trendsportal kent een basisformatie van 1,Sfte voor de
uitoefening van in lid 3, sub a en sub f genoemde hoofdtaken. Deze basisformatie
wordt gefinancierd door partijen. ln het jaarlijks op te stellen Organisatieplan
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wordt inzicht gegeven op de financiering van de overige taken door het
Programmabureau Trendsportal. Financiering van deze flexibele taken kan
plaatsvinden door partijen en/of overige stakeholders; in euro's of in natura.

5. Het Programmabureau Trendsportal stelt eens per jaar een Jaarplan en
rapportage op als verantwoording voor de uitvoering richting gastheergemeente
en partijen gezamenlijk. Deze rapportage wordt inhoudelijk besproken in het pHO
en in het Kernteam Trendsportal. De rapportage wordt financieel en in het licht
van de dienstverlening door de Gastheergemeente besproken met partijen en het
Kernteam Trendsportal.

AÉikel 9: Geheimhouding
Partijen nemen jegens derden die niet bij de samenwerking zijn betrokken
zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel
anderszins gevoelige informatie van de andere partij die hem in het kader van de
onderlinge samenwerking ter kennis is gekomen, tenzij:

a. op partij een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking;

b. een partij zich voor de rechter moet verdedigen; of

c. de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

10
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HOOFDSTUK 3: UITVOERING VAN DE SAMENWERKING

Artikel 10: Taken
1.

2.

De gasthee rgemeente faci I iteert het Prog ram ma bu reau Trendspo rtal en
ontvangt daarvoor een vergoeding zoals nader uitgewerkt in artikel 1 1.

De dienstverlening door de gastheergemeente voor de partijen richt zich op de
volgende terreinen:
a. Het faciliteren van het Programmabureau Trendsportal, opdat het

programmabureau de hoofdtaken zoals benoemd in artikel 8, derde lid
kan realiseren. De invulling hiervan wordt uitgewerkt in het Jaarplan;

b. Het toezicht houden op het Programmabureau Trendsportal op
financieel, organisatorisch en juridisch vlak;

c. Het (laten) verzorgen van het complete administratieve en financiële
proces, inclusief archiverlng ;

d. optreden als rechtspersoon voor het aangaan van financiële
verplichtingen door het samenwerkingsverband Trendsportal i RMO.

Partijen sturen gezamenlijk via het BNT en het pHo het programmabureau
Trendsportal inhoudelijk aan. Het regionale mobiliteitsbeleid èn het
gezamenlijke Jaarplan van partijen bij dit samenwerkingsverband zijn leidend
voor de (inhoudelijke) koers van het programmabureau Trendsportàl.

Voor het uitvoeren van de hoofdtaken, zoals benoemd in artikel 8, derde lid
voert het Programmabureau Trendsportal het volgende uit:

a. het inventariseren van de behoefte van partijen. Dit valt onder meer
uiteen in het:
i. monitoren van de behoefte van elke partij in verhouding tot de

mate waarin in die behoefte wordt voorzien;
ii. naar aanleiding van monitoring, bedoeld onder a, sub i,

onderhouden van regelmatig contact met elke partij en
coördineren van eventuele acties indien noodzakelijk.

b. het opstellen van een jaarlijks Jaarplan, organisatieplan en (financiële)
verantwoording voor de partijen. Dit omvat onder meer:
i. een beschrijving van de uitvoeringstaak en de daarmee

samenhangende of behaalde doelen, verantwoordelijkheden,
kosten en doorrekening daarvan;

ii. een beschrijving van de wi)ze waarop de organisatie wordt
ingericht om het Jaarplan uit te voeren

iii. een beschrijving van het proces van monitoring;

3.

4.

TL
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5.

6.

7.
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iv. het inzicht geven in de financiële dekking en/of realisatie;v. het invullen van eventuele technische aspecten;vi. het uitvoeren van eventuere juridische toetsten.

c. het inhoudelijk en secretarieel ondersteunen van het bestuurlijk netwerk
Trendsportal, het pHo en het kernteam Trendsportar.

d. het ondersteunen van partijen bij het voorbereÍden van
voortgangsrapportages en (financiële) verantwoording aan de colleges
van de partijen.

Partijen verlenen volmacht aan de gastheergemeente voor het aanvragen van
subsidies namens het RMo, onder de voorwaarde dat het pHo tot het-
aanvragen van de subsidie besloten heeft.

Partijen verlenen volmacht aan de gastheergemeente tot het verrichten van de
volgende rechtshandelingen:

a. De bevoegdheid voor het aanvragen van offertes en het verstrekken
van opdrachten aan externe partijen ter uitvoering van (in) het Jaarplan
(gestelde opgaven) binnen de (daarin) gestelde financiële
randvoorwaarden;

b. Het aftekenen van facturen;

c. De bevoegdheid om namens het Trendsportal/ RMO samenwerkingen
aan te gaan met stakeholders binnen Bestuurlijk Netwerk Trendsportal-
verband ter uitvoering van het vastgesterde Jaarpran.

Partijen verlenen de gastheergemeente de bevoegdheid om onder volmacht te
geven van de bevoegdheden onder lid s en lid 6 aan de bij haar Ín dienst
zijnde Prog rammamanager Trendsportal.

Programmabureau Trendsportal is gehouden aan:

a. De inkoop- en aanbestedingsregels van de gastheergemeente, voor
zover deze niet ter zijde zrln gelegd in subsidiebeschikkingen van
derden;

b' De procedures en vereisten van de gastheergemeente aangaande de
wijze waarop wordt omgegaan met de verweiking van
persoonsgegevens;

c. De arbeidsvoorwaarden van de gastheergemeente.

I
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9. Het secretarissenoverleg stelt het volume van de taken (fte en financiën), voor
de uitvoering van de taken door Programmabureau Trendsportaljaarlijks vast,
voorafgaand aan het opstellen van de begroting, bedoeld in artikél 11, tweede
lid. Hierin wordt ook het volume van de taken, Èedoeld in het tweede lid van dit
artikel, opgenomen.

Artikel 1 1 : Financiering
Het faciliteren van het programmabureau Trendsportal door de
gastheergemeente wordt verricht tegen een vergoeding door de partijen.

Het Programmabureau Trendsportal stelt in afstemming met de
gastheergemeente jaarlijks voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt een
conceptbegroting op met de kosten van ten uitvoerlegging van deze
overeenkomst en opbrengsten die van derden wordeï onivangen,
overeenkomstig het volume, bedoeld in artikel 10, achtste lid.

onderdeel van de begroting vormen de totale hoeveelheid taken die
uitgevoerd dienen te worden voor partijen, de kosten die de
gastheergemeente maakt voor het faciliteren van de uitvoering van de taken
en de hoeveelheid personeel dat nodig is om deze taken uit tàvoeren,
uitgedrukt in full time equivalent met bijbehorende functieschalen. Dit conform
de notitie'Tarieven Regionare samenwerking Noord-Limburgse gemeenten,
en actualisaties daarvan. ln af,ruijking van bovengenoemde nótitià wordt voor
de toerekening van de overheadkosten door de gastheergemeente voor het
faciliteren van Trendsportal 15o/o vàt1het in Oe nóiltie genóemde bedrag in
rekening gebracht. Overheadkosten die direct.rr"nàrngen met de uitvoering
door Trendsportal worden separaat inzichtelijk gemaakt iÀ fret Jaarplan of
begroting. Deze begroting wordt vastgesteld jn het secretarissenoverleg.

De kosten voor personele en overige inzet, zoals genoemd in het eerste lid,
worden onder partijen verdeeld op basis van het percentuele aandeel dat een
individuele partij toekomt op basis van het inwonertal van die partij. peildatum
is '1 januari 2020 en wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

De kosten, bedoeld in het tweede en derde lid, worden per partij uitgedrukt in
geldelijke bedragen. lndien de belastingdienst ran mening is dai voór de
personele inzet BTW verschuldigd is, zal deze door de gaitheergemeente
worden doorbelast aan de partijen.

Partijen betalen gastheergemeente één keer per jaar de door hen
verschuldigde geldelijke bedragen in het eerste kwartaal van het
uitvoeringsjaar.

3.

4.

5.
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Het Programmabureau Trendsportal stelt in afstemming met de
gastheergemeente jaarlijks in het eerste kwartaal van jaar t+1 een
verantwoording op van het jaar t. Gastheergemeente voert een audit uit op
deze verantwoording. Decharge over de bestede middelen van
Programmabureau Trendsportal volgt na bespreking in het
Secretarissenoverleg en PHo door het college van de gastheergemeente.

lndien na afloop van een kalenderyaar aangaande het werkbudget sprake is
van enig negatief saldo, dan draagt elk van de partijen bij in de kosten op
basis van de kostenverdeelsleutel, bedoeld in het derde lid. lndien sprake is
van een batig saldo op het uitvoeringsbudget, dan wordt uitgekeerd aan
partijen op basis van de kostenverdeelsleutel, bedoeld in het derde lid.
Dreigende overschrijdingen dienen bij constatering gemeld te worden aan
partijen.

Artikel 12: Uitgangspunten samenwerking en dienstverrening
1. De uitgangspunten voor de werkwijze door het programmabureau

Trendsportal luiden als volgt:
a. staat in voor de integriteit van zijn handelen;

b. staat in voor de uitvoering van de taken overeenkomstig de daarvoor
geldende wet- en regelgeving;

c. staat in voor de uitvoering van de taken overeenkomstig de in
gezamenlijkheid vastgestelde visie ;

d. dient ten opzichte van partijen (des)kundig te handelen;

e. dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen;

f. vermijdt dat in de dienstverlening andere belangen dan die van de
samenwerking binnen Trendsportal zelf een rol spelen; en,

g. verplicht zich ertoe een partij op hun handelswijze aan te spreken
indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.

Partijen spannen zich over en weer in voor het nakomen van gemaakte
afspraken over de inhoud, werkwijze en het proces van de samenwerking.

Gastheergemeente:
a. ziet toe dat personeel dat wordt ingezet ten behoeve van de

verplichtingen onder deze overeenkomst in de uitvoering de belangen
van het samenwerkingsverband van partijen vooropstelt. Het personeel
wordt d ienaangaande expliciet geïnstrueerd.

.-V*4
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b. Draagt zorg voor vervangingen, in het geval sprake is van langdurige
ziekte of anderszins afiruezigheid van personeel, tenzij anders
overeengekomen. De eventueel hiermee gepaard gaande additionele
kosten worden gedeeld met partijen overeenkomstig de
overeengekomen verdeelsleutel. Een en ander vindt plaats in overleg
met de partijen.

De gastheergemeente kan namens het samenwerkingsverband Trendsportal
subsidies aanvragen. Partijen zorgen ervoor dat alle bewijsstukken met
betrekking tot de besteding van de verstrekte subsidiegelden tijdig en in de
juiste vorm worden aangeleverd aan de gastheergemeente/Programmabureau
Trendsportal. Wanneer een subsid iebeschikking met terugwerkende kracht
geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of herroepen of anderszins ongeldig
wordt, zullen partijen de door hen ontvangen subsidie onverwijld aan de
gastheergemeente restitueren. Het uitgangspunt is dat de naleving van de
voorschriften en bepalingen uit de subsidiebeschikking een
verantwoordelijkheid is van de partijen die bij het betrefíende project
betrokken zijn. De gastheergemeente mag op geen enkele wijze financieel
nadeel ondervinden vanwege haar rol als subsidieaanvrager (en -verdeler).
Nadere afspraken met betrekking tot de onderlinge verhouding van partijen in
het kader van subsidieaanvragen zullen worden opgenomen in de
o nderl ig g end e projecto pd rachten/projectplan nen.

Elke partij zorgt ervoor dat de gastheergemeente/Programmabureau
Trendsportal tijdig beschikt over de informatie, die noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze overeenkomst. Vorige volzin houdt onder meer in dat elke
partij contact opneemt met gastheergemeente indien de uitvoering van taken
niet voldoende functioneert.

Partijen zijn zorgvuldig en nauwkeurig in het verstrekken van informatie die
nodig is om de dienstverlening goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

Partijen stellen zich als betrouwbare partner op door afspraken op tijd en
volledig na te komen en partijen participeren op coöperatieve wijze aan dit
sa menwerki ngsve rband.

Artikel 13: Overdracht van rechten en plichten en uitvoering door derden
1. Deze overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst

kunnen door partijen niet aan derden worden overgedragen.

2. De gastheergemeente kan werkzaamheden laten verrichten door derden,
tenzij partijen schriftelijk en onder opgave van redenen aangeven dat dit voor

4.

5.

6.

7.
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concrete gevallen niet is toegestaan. Uitvoering door derden vindt plaats
onder de volledige verantwoordelijkheid van de gastheergemeente.
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HOOFDSTUK 4: AANSPRAKELIJKHEID, LoopflJD, BEEtNDtctNG EN
GESCHILLEN

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade
Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die uit de uitvoering
van deze overeenkomst voortvloeit of nog zal voortvloeien, tenzij deze schade
het directe gevolg is van opzet of grove schuld.

wanneer in de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van dit
samenwerkingsverband de gastheergemeente àansprakelijk is voor schade
van derden, zullen partijen deze schade gezamenlijk dragen, tenzij deze
schade is te wijten aan opzet, grove nalatigheid of grove schuld van de
gastheergemeente of door haar ingeschakelde deràen.

ln geval de schade gezamenlijk wordt gedragen vindt kostenverrekening
hiervan plaats naar rato van de verdeelsleutèl volgens artikel 11 lid 3.

Deze overeenkomst wordt beëindigd na een daartoe strekkend besluit van alle
partijen.

ln geval één van partijen ophoudt te bestaan, en er is sprake van een
rechtspersoon die als rechtsopvolger heeft te gelden in algemene dan wel in
specifieke zin, rust op partijen de verplichting óm zorg te oragen voor een
zorgvuldige overdracht van de rechten en verplichtingen conform deze
overeenkomst op de rechtsopvolger(s) als hiervoor bédoeld.

lndien de overeenkomst door partijen wordt beëindigd en er geen sprake is
van een nieuwe andere vorm van samenwerking wordt een eiventueel batig of
negatief saldo van de samenwerking gedeeH nàar rato van de in artikel 11, lid
7 opgenomen verdeelsleutel.

Verder blijven in ieder geval financiële bijdragen aan projecten waaraan een
partij zich verbonden heeft verschuldigd totdàt het projeit is afgerond. partijen
kunnen gezamenlijk anders besluiten.

Artikel í6: Eenzijdige uittreding uit de overeenkomst1' EIke partij heeft het recht om te besluiten om uit de overeenkomst te treden.
Dit gebeurt door schriftelijke opzegging gericht aan het PHO met inachtneming
van zes maanden opzegtermijn. Opzeggen kan alleen per 1 januari van een

.-VF-4
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2.

3.

1.

Artikel 15: Beëindiging van de overeenkomst
1.

2.

3.

4.
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kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van de opzegging
(peildatum).

2. De partij die opzegt is een 'uitstapfee' verschuldigd ten gunste van het
samenwerkingsverband. Deze wordt als volgt berekend:
De uitstapfee betreft een directe afkoop van 200o/o van de aan partij
toegerekende jaarkosten (personeel + overheadtoerekening) op peildatum -1
jaar.

3. Verder blijven in ieder geval financiële bijdragen aan projecten waaraan een
partij zich verbonden heeft verschuldigd totdat het project is afgerond. Partijen
kunnen gezamenlijk anders besluiten.

4. lndien gastheergemeente eenzijdig besluit uit te treden zijn de leden '1 tot en
met 3 van dit artikel onverkort van toepassing met dien verstande dat
gastheergemeente het Programmabureau Trendsportal nog twee jaar
faciliteert of zoveel korter dan partijen overeenkomen.

AÉikel 17: Wijziging van de overeenkomst
1. Elke partij kan schriftelijk verzoeken deze overeenkomst te wijzigen. De

wijziging behoeft de instemming van alle partijen.

2. Wijzigingen overeenkomstig het eerste lid, waaronder mede begrepen
aanvullingen, hebben slechts rechtskracht indien schriftelijk overeengekomen
tussen partijen en voorzien van handtekeningen van rechtsgeldige
vertegenwoord igers van partijen.

3. lndien wijzigingen in wet- en regelgeving optreden die van invloed zijn op de
inhoud van deze overeenkomst treden partijen in overleg om vervangende
afspraken te maken. Partijen doen bij het maken van nieuwe afspraken zoveel
mogelijk recht aan de intenties die partijen hadden bij het aangaan van deze
overeenkomst.

Artikel 18: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een der bepalingen van deze
overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze
overeenkomst niet aan.

1_8
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Artikel 1 9 Geschillenbeslechting
lndien zich tussen partijen een geschil voordoet over de inhoud of uitvoering
van deze overeenkomst zullen partijen zich inspannen om naar redelijkheid en
billijkheid het geschil minnelijk op te lossen. Van een geschil is pas sprake als
een partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte brengt.

ln geval van een geschil treden in eerste instantie de gemeentesecretarissen
in overleg. Slechts indien het secretarissenoverleg niet tot een oplossing komt,
wordt het geschil voorgelegd aan het PHO.

lndien het geschil niet kan worden beslecht conform het tweede lid, leggen
partijen het geschil voor aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank
Limburg.

Artikel 20: Inwerkingtreding en Iooptijd
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor
onbepaalde tijd.

Deze overeenkomst treedt in de plaats en strekt ter vervanging van de
sa menwerki n gsove reen ko mst Reg ionaal Mo bi I ite itsoverleg Noord-Li m bu rg
2015-2019. Voor zover rechtens noodzakelijk beëindigen partijen hierbij de
samenwe rki n gsove reen komst Reg io naal Mo bi I iteitsoverleg Noord-L im bu rg
201s-2019.

Partijen evalueren de opzet en uitvoering van deze overeenkomst in het
laatste kwartaal van ieder kalenderjaar.

AÉikel 21 : Publiekrechtelijke verplichtingen
De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel volgend uit deze
overeenkomst worden niet ten uitvoer gelegd in strijd met publiekrechtelijke
verplichtingen.

Artikel 22: Citeerwtjze
Deze overeen ko mst wo rdt aan gehaa Id als :'samenwerki ng sovereen ko mst
Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal'.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Bijlage 1: Schematisch overzicht organisatie
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