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S a m enwerki n g sovereen kom st
Gemeente Gooise Meren - Vereniging buurtplatform Parkwijk

De ondergetekenden:

Vereniging buurtplatform Parkwijk, kantoorhoudende aan de J.W. Frisolaan 46 te
Naarden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J. Scheltes, voorzitter, en
de heer C.P.J. Bouman, penningmeester, hierna te noemen: Vereniging, en

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Gooise Meren, gevestigd aan de
Brinklaan 35, L4O4 EP Bussum, ingevolge het bepaalde in artik el LTl Gemeentewet
vertegenwoordigd door de burgemeester, die heeft gemachtigd de heer N.J. Schimmel,
wijkwethouder Parkwijk Naarden, om te dezen namens de gemeente op te treden,
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 15 juni
2O2L en het mandaatbesluit van de heer E. Verkade, manager afdeling Mens&Omgeving
van 22 juni 2021, hierna te noemen: Gemeente,

de Vereniging en de Gemeente hierna gezamenlijk ook te noemen: Partiien.

Overwegende dat:

De Gemeente de missie heeft om samen met inwoners, ondernemers en andere partijen
te werken aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Waar mét de samenleving
dingen mogeliik gemaakt worden, waar gelijkwaardig en open het gesprek aangegaan
wordt, waar gedaan wordt wat nodig is voor het beste resultaat en waar wederzijds
vertrouwen vanzelfsprekend is;

De Visie op Burgerparticipatie opdraagt elkaars ervaring en talenten te gebruiken;
Bewonersplatforms belangrijke gesprekspartners zijn voor de Gemeente en een
belangrijke rol hebben in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Zij
hebben een duidelijke rol in het proces, vooral bij aanvang van een proces;
De gemeenteraad het samenspel met de bewonersplatforms op L7 februari 2021 heeft
vastgelegd in de nota "Het Samenspel met bewonersplatforms";
De samenwerkingsovereenkomst de waardering van de Gemeente voor het structurele
ka ra kter va n d e bewonersp I atform s on derstreept;
De Gemeente als uitgangspunt heeft dat de identiteit en eigenheid van de kernen
Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden behouden blijven.

a

a

Komen het volgende overeen:
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1. Doelvan de samenwerking
De Vereniging en de Gemeente werken samen aan het versterken en floreren van de
gemeenschap die door de Vereniging wordt vertegenwoordigd. De samenwerking tussen
Gemeente en de Vereniging is een manier om met elkaar in contact te komen, waarbij de
Vereniging een indicatie kan geven van wat er onder de inwoners leeft en de Gemeente
informeert over plaatselijke initiatieven en situaties. Het onderhouden van contact van de
Vereniging met de lokale overheid is in het belang van de inwoners, in het kader van
wederzijdse informatieverschaffing en te ondernemen activiteiten. Terwijl de inwoners
eveneens direct contact met de Gemeente kunnen hebben voor individuele of wijkgerichte
zaken.

2. Ons Samenspel
a. De Vereniging streeft naar een zo ruim mogelijk ledenbestand dat op die manier een

afspiegeling is van de inwoners. Zij verzamelt wensen, initiatieven en ideeën van de
inwoners ter bevordering van de leefbaarheid, het karakter en de sociale samenhang in
de wijk.

b. De samenwerking is er op gericht om het zelf organiserend vermogen en eigen initiatief in
de gemeenschap te versterken. Elkaar verbinden en ontmoeten in een gemeenschap
wordt gezien als een grote opgave. Er wordt gestreefd naar bundeling van kennis,
menskracht en middelen om inwoners te betrekken bij (actuele)vragen en ondenruerpen.

c. De Gemeente informeert de Vereniging adequaat en tijdig over zaken die de Vereniging
aangaan en wel zodanig dat de Vereniging de gelegenheid heeft om haar inbreng op
juiste wijze te kunnen geven.

d. De Vereniging wordt door de Gemeente zoveel mogelijk betrokken als een initiatief haar
gebied aangaat. Zij kan hierin verschillende rollen aannemen afhankelijk van draagvlak,
ambities en opgave.

e. De Vereniging heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven en kan
deelnemen aan het participatietraject.

f. De Vereniging spant zich in om de gezamenlijke belangen van haar leden te
vertegenwoordigen. De Vereniging legt haar doelstellingen neer in statuten waarin in
ieder gevalwordt opgenomen de inrichting van het bestuur en deelname van leden en de
wijze waarop bewoners lid kunnen worden.

g. De Vereniging streeft naar een transparante communicatie richting andere
belanghebbenden over haar activiteiten.

h. De Gemeente stimuleert een daadkrachtige en vraaggerichte samenwerking tussen de
Vereniging en de Gemeente en legt waar mogelijk verbindingen tussen de diverse
gemeentelijke beleidsterreinen en ketenpartners (politie, coöperaties etc.).

i. De Gemeente ondersteunt onder meer door bestuurlijke en ambtelijke aanspreekpunten
voor een wijk aan te wijzen. Bestuurlijk is de wijkwethouder het aanspreekpunt. De
wijkwethouder laat de verbondenheid met de wijk zien, zorgt ervoor dat er regelmatig
contact is met de bewoners en spant zich in om binnen de gemeentelijke organisatie de
belangen van de wijk te behartigen. Ambtelijk is de wijkadviseur het aanspreekpunt. De
wijkadviseur zorgt er voor dat de Vereniging zoveel mogelijk op de hoogte is van alte
zaken binnen de Gemeente die van belang zijn voor de wijk. Beiden plegen extra
inspanning door alert te zijn en of door de Vereniging en of de bewoners vroegtijdig te
betrekken.

j. De Vereniging functioneert zelfstandig, niet onder regie van de Gemeente.

Pagina z van 4 ParaafVerenig ,^, fr



3. Financiën
a) Door de Gemeente wordt jaarlijks een budget aan de Vereniging ter beschikking gesteld

middels een subsidie conform de Algemene Subsidie Verordening (ASV) gemeente
Gooise Meren 2018 (zie onder paragraaf 4 hieronder). Dit budget bestaat uit 2 delen;
een activiteitenbudget van € O,72 per inwoner en een werkbudget van maximaal €2.000.
Het activiteitenbudget wordt door de Vereniging ingezet ten behoeve van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. Het werkbudget wordt ingezet voor
communicatie, organisatie en andere zaken die nodig zijn om de Vereniging in stand te
houden. Het benodigde werkbudget wordt opgenomen in de jaarbegroting van de
Vereniging en wordt gebaseerd op de voorgenomen activiteiten aan de hand van de
kostprijs.

b) lndien de subsidie niet toereikend is, wordt samen met de beleidsambtenaar en
wijkadviseur gekeken naar de verdere mogelijkheden, zoals de bijdrage van andere
netwerkpartners, sponsoring of het opzetten van eigen activiteiten. ln uitzonderlijke
gevallen kan er aanvullende subsidie worden verkregen. Hierover moet het college van
burgemeester en wethouders een besluit nemen.

c) Het bedrag van het activiteitenbudget en/of werkbudget dat niet wordt gebruikt, kan
door de Vereniging worden toegevoegd aan de reserve van de Vereniging. Deze reserve
mag maximaal twee jaarbudgetten bedragen. lndien de reserve uitgaat boven twee
jaarbudgetten, kunnen de betreffende bedragen door de Gemeente in mindering
worden gebracht op het aan de Vereniging uit te keren budget van het volgende jaar,
behalve als er sprake is van uitgestelde activiteiten die alsnog in het daaropvolgend jaar
bekostigd moeten worden.

d) De opgebouwde contributie- en sponseringsgelden worden niet meegewogen in de
verantwoording van het budget.

e) De Gemeente behoudt zich naar aanleiding van de gegeven rekening en verantwoording
het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan het voor het komende jaar aan de
Vereniging ter beschikking te stellen budget, als uit de verantwoording blijkt dat het
budget aan andere activiteiten is besteed, dan waarvoor het ter beschikking werd
gesteld.

4. Subsidie
a) De subsidieaanvraag valt onder de werking van de vigerende Algemene Subsidie

Verordening gemeente Gooise Meren (ASV)welke leidend is in het hieronder bepaalde.
Deze samenwerkingsovereenkomst komt in de plaats van de uitvoeringsovereenkomst
zoals omschreven in de ASV.

b) Voor de Vereniging betreft het een jaarlijkse subsidie.
c) Bij het aangaan of verlengen van de samenwerkingsovereenkomst overlegt de

Vereniging de meest recente versie van de statuten, de jaarrekening, het jaarverstag, een
uittreksel van de KvK en een gewaarmerkt IBAN-rekeningnummer. De Vereniging heeft
de verplichting de Gemeente over tussentijdse wijzigingen in de statuten te informeren.

d) De Vereniging doet een aanvraag voor subsidie aan de Gemeente, jaarlijks tussen 15 juni
en L5 augustus conform de ASV.

e) De subsidie wordt door de Gemeente vastgesteld nadat de Vereniging jaarlijks tussen 1
april en 1 mei over het voorafgaande kalenderjaar rekening en verantwoording aan de
gemeente heeft afgelegd conform de ASV.

f) De Gemeente informeert de Vereniging actief tijdens het subsidieproces.
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5. lnformatie-uitwisseling en Communicatie
De Gemeente en de Vereniging dragen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling voo
zover dit nodig is om de onder artikel 1 van deze overeenkomst genoemde doelstelling te
kunnen realiseren. Zij houden zich hierbij aan de geldende wetgeving omtrent privacy.

6. Contact
Gedurende het jaar organiseren de Gemeente en de Vereniging contactmomenten. De
Gemeente en de Vereniging werken continue aan e€n goede relatie en zoeken elkaar op zo
vaak als nodig, tenminste éénmaal per jaar.

7. Geschillenregeling
a. Er is sprake van een geschil zodra één van de Partijen dit schriftelijk aan de andere partij

meldt.
b. Om een geschil op te lossen trachten Partijen in der minne een oplossing te vinden,

bijvoorbeeld middels mediation.
c. lndien Partijen niet tot een oplossing komen, wordt een commissie van

vertrouwenslieden gevormd. De commissie van vertrouwenslieden bestaat uit een
vertegënwoordiger van de Gemeente en een vertegenwoordiger van de Vereniging en
een door deze Partijen in overleg gekozen neutraal persoon. Het standpunt van de
commissie van vertrouwenslieden is voor Partijen bindend.

8. Geldigheidsduur samenwerkingsovereenkomst
a. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum van laatste
ondertekening en geldt voor een periode van drie jaar, waarna deze van rechtswege eindigt.
Minimaalzes maanden vóór afloop van deze samenwerkingsovereenkomst wordt een
evaluatie uitgevoerd.
b. ledere partij kan om tussentijdse evaluatie vezoeken. De andere partij is gehouden om
zijn medewerking aan een evaluatieverzoek te geven.
c. De samenwerkingsovereenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen en
sch rift elijk gewijzigd worden.
d. Partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig beëindigen door een
schriftelijke opzegging met een termijn van zes maanden tegen de eerste van een maand.
e. lndien op het moment van het einde van looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst
een nieuw convenant is vastgesteld of het huidige convenant is verlengd kan verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst plaatsvinden met een periode van drie jaar. Partijen treden
daarover minimaal drie maanden vóór afloop van deze overeenkomst met elkaar in overleg.
Het staat de Gemeente vrij om bij een nieuw convenant de tekst van onderhavige
overeenkomst aan te passen zodat deze in overeenstemming is met de inhoud van het
nieuwe convenant.
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Aldus overeengekomen in tweevoud

te Gooise Meren

op 23 juni 202L

De heer C.P.J. Bouman

Penningmeester
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De heer N.J. Sch C.J. Scheltes

Voorzitter
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