SAMENWERKINGSAFSPRAKEN
VOOR UITVOERING VAN DE
STREEKAGENDA WADDENEILANDEN 2014 - 2020

Versie 25 november 2013

DE ONDERGETEKENDEN
a. gemeente Vlieland, vertegenwoordigd door ……………………., handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. .......2013;
b. gemeente Terschelling, vertegenwoordigd door ……………………., handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. .......2013;
c. gemeente Ameland, vertegenwoordigd door ……………………., handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. .......2013;
d. gemeente Schiermonnikoog, vertegenwoordigd door ……………………., handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. .......2013;
e. Het Wetterskip Fryslân, vertegenwoordigd door ……………………., handelend ter uitvoering van het
besluit van………….. d.d. .......2013;
f.

provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde T. Schokker-Strampel, daartoe
gevolmachtigd door de Commissaris van de Koning, handelend ter uitvoering van het besluit van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van Fryslân d.d. .......2013, hierna te
noemen: de provincie;

Partijen sub a t/m d hierna gezamenlijk ook te noemen: de gemeenten.
Hierna gezamenlijk te noemen: partners (in de streek Waddeneilanden)
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OVERWEGENDE (ACHTERGROND & DOEL) ,
a. dat de partners de intentie hebben uitgesproken om intensief en actief samen te werken;
b. dat samenwerking cruciaal is om de streek integraal te ontwikkelen binnen de context van haar
omgeving en veerkrachtig te maken zodat zij op de toekomst is voorbereid;
c. dat de partners de samenwerking willen realiseren door samen als overheden projecten te
ontwikkelen en tot uitvoering te brengen, door ruimte te bieden aan initiatieven uit de streek
(bottom up werkwijze) én door in te spelen op de doelstellingen van de Europese programma’s;
d. dat de partners een streekagenda hebben opgesteld die een sterkte - zwakte analyse geeft van
de regio waarop de partners hun gezamenlijke opgaven voor de toekomst van de regio hebben
geformuleerd en zij aangeven hoe zij naar de toekomst van de Waddeneilanden kijken;
e. dat de gezamenlijke opgaven van de partners in het teken staan van de eilander
gemeenschappen, dat de kwaliteit van leven op de eilanden bijzonder goed is. Mensen er wonen
en werken met plezier. De Waddeneilanden ontwikkelen zich als een dynamische streek. Door
samen te werken op de schaal van de eilanden realiseren wij samen onze opgaven;
f.

dat in goed overleg tussen de partners de streekagenda opgesteld is (…datum….), met daarin op
meerwaarde voor de streek geselecteerde projecten die bijdragen aan de gezamenlijke opgaven;

g. dat de partners zelf verantwoordelijk zijn voor een adequate uitvoering van de taken en
werkzaamheden die zij met deze afspraken op zich nemen en voor het uitvoeringsprogramma
voor zover dat hen aangaat;
h. dat deze afspraken geen afbreuk doen aan bestaande en toekomstige wettelijke rechten en
verplichtingen van partners en derden;
i.

dat het met oog op de samenhang, coördinatie en afstemming nodig is een
uitvoeringsorganisatie in te stellen waarin de partners zijn vertegenwoordigd.

Verklaren te zijn overeengekomen, als volgt:
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PARAGRAAF A: INTRODUCTIE
Artikel 1: doel van deze samenwerkingsafspraken
Om de gezamenlijke opgaven voor de streek te realiseren, zijn de afspraken tussen de partners over
het uitvoeren van de streekagenda vastgelegd in deze overeenkomst. Alleen door samen te werken
en daar samen afspraken over te maken kan de streekagenda daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Artikel 2: de samenwerking
Het realiseren van de opgaven uit de streekagenda, en het opstellen van een uitvoeringsprogramma
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners. Dit houdt in dat zij:
a. meerwaarde zien in samenwerking op streekniveau voor het bereiken van de opgaven voor de
streek, en voor het beter benutten van (extra) financieringsmogelijkheden;
b. samen een uitvoeringsorganisatie inrichten, die een coördinerende rol heeft op
programmaniveau en ondersteunt bij de uitvoering van de streekagenda;
c. een gezamenlijke stuurgroep oprichten met eigen bevoegdheden voor de aansturing van
overheidsprojecten en een gebiedsplatform voor alle overige projecten en processen (zie ‘De
streekagenda onderdeel C werkwijze’);
d. zich actief inzetten om samen, met eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van de
streekagenda ter hand te nemen;
e. afspreken te zullen handelen met het belang van de streek voor ogen, en in het belang van de
gezamenlijke opgaven;
f. elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen provincie- en
gemeente- en Wetterskipgrenzen, die het belang van de streek of het belang van een andere
partner raken;
g. gezamenlijk en afzonderlijk zorg dragen voor het verwerven van de financiële middelen, die
nodig zijn voor de uitvoering van de streekagenda;
h. gezamenlijk en afzonderlijk zorg dragen voor een goede communicatie naar de eigen organisatie
en naar externe partijen zoals het maatschappelijk veld;
i. werkende weg verder vorm willen geven aan de (vrijwillige) samenwerking in de streek en
daarmee de bestuurlijke en ambtelijke drukte te willen verminderen.

Artikel 3: Looptijd overeenkomst
Deze overeenkomst heeft in principe een looptijd van 2014-2020, dit sluit aan bij de looptijd van
Europese programma’s. Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma wordt in principe gewerkt
met een 4 jarig programma, het eerste beslaat de periode 2014-2017. Het wordt jaarlijks
geactualiseerd. De jaartallen schuiven steeds op naarmate er een jaar voorbij is.
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Artikel 4: evaluatie
Elk jaar zal uiterlijk per 1 april gerapporteerd worden over het voorgaande jaar. De jaarrapportage zal
ingaan op planning, (tussentijdse)realisatie en financiën. De uitvoeringsorganisatie is hiervoor
verantwoordelijk.
In 2017 wordt een mid-term review over de hierna genoemde punten gehouden. Aan het einde van
de periode (2020) wordt een eindevaluatie uitgevoerd over de voortgang van de inhoudelijke
samenwerking in de streek en de samenwerkingsrelatie zelf, onder de verantwoordelijkheid van de
stuurgroep. Antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking op
streekniveau zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn
met de ontwikkelingen van belang voor de streek.

PARAGRAAF B: INHOUD & UITVOERING
Artikel 5: inhoud
De partners hebben afgesproken dat de streekagenda de basis is voor de verdere uitwerking van
afspraken op streekniveau; welke respectievelijk zijn bijgevoegd als bijlage en integraal onderdeel
uitmaken van deze samenwerkingsafspraken.

Artikel 6: meerwaarde voor de streek
In de streekagenda wordt onderscheid gemaakt tussen thema’s/opgaven/maatregelen/projecten en
processen. Deze componenten zijn alle van meerwaarde voor de streek.

Artikel 7: meerjarig uitvoeringsprogramma & jaarplan
De partners hebben gezamenlijk de streekagenda uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 20142017, welke is bijgevoegd als bijlage en integraal onderdeel uitmaakt van deze
samenwerkingsafspraken. In het uitvoeringsprogramma is aangegeven welke projecten uit de
streekagenda eerst en laatst worden aangepakt en welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt.
Voor elk kalenderjaar wordt dit uitvoeringsprogramma vertaald naar een jaarplan door de
uitvoeringsorganisatie. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de stuurgroep.
Het uitvoeringsprogramma/jaarplan wordt met ingang van 2014 jaarlijks geactualiseerd, voor het
daarop volgende kalenderjaar en met een doorkijk voor de periode daarna. Een geactualiseerde
versie wordt tijdig en passend binnen de begrotingscyclus van de partners vastgesteld in de
stuurgroep, en ter instemming aan het gebiedsplatform en de raden, staten en bestuur van
Wetterskip Fryslân voorgelegd. Indien er wijzigingen optreden in het uitvoeringsprogramma worden
deze door de stuurgroep vastgesteld en ter kennisname gebracht aan het gebiedsplatform en de
raden, staten en bestuur van Wetterskip Fryslân.
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Artikel 8: inspanningsverplichting
Alle partners hebben een inspanningsverplichting voor het verder uitwerken van thema’s, opgaven,
maatregelen en processen en de uitvoering van de projecten uit de streekagenda, voor de gehele
looptijd van de streekagenda.

Artikel 9: uitvoering
a. verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten uit de streekagenda (inhoud, proces en
financiën) ligt bij de meest gerede partner, benoemd als projecttrekker;
b. de projecttrekkers dragen zorg voor het tijdig en zorgvuldig betrekken van de andere partners en
direct betrokkenen, zoals het maatschappelijk veld;
c. de partners zullen zorg dragen voor een voortvarende afhandeling van te doorlopen
(vergunningen) procedures, en zorg dragen voor een tijdige uitvoerbaarheid van projecten;
d. de partners stellen voldoende capaciteit beschikbaar voor de gezamenlijke uitvoering van de
opgaven en prioritaire projecten.

PARAGRAAF C: ORGANISATIE & WERKWIJZE
Artikel 10: uitgangspunten organisatie
a. de gezamenlijke opgaven kunnen worden gerealiseerd met een adequate
uitvoeringsorganisatie;
b. inhoud is leidend bij de vorm en omvang van de benodigde organisatie;
c. nevendoel is het verminderen van de bestuurlijke en ambtelijke drukte;
d. de stuurgroep is verantwoordelijk voor de overheidsprojecten binnen de streekagenda en
bewaking van de gezamenlijke opgaven en het proces;
e. naast de stuurgroep functioneert het gebiedsplatform Waddeneilanden conform EU verordening
plattelandsontwikkeling. Het gebiedsplatform adviseert over bottom up projecten en
ontwikkelprojecten;
f. in beginsel hebben de partners voor de uitvoering van de agenda nodig: een stuurgroep, een
gebiedsplatform en ambtelijke ondersteuning in de uitvoeringsorganisatie, er wordt gezamenlijk
met partners geprogrammeerd;
g. de benodigde organisatie wordt werkende weg ingevuld, zie voor uitgangspunten ‘De
streekagenda onderdeel C werkwijze’.
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Artikel 11: werken in de streek
a. taken, werkwijze, bevoegdheden en samenstelling van de voor de uitvoering van de agenda
eenvoudige organisatie zijn beschreven in ‘De streekagenda onderdeel C werkwijze’;
b. gaandeweg het proces zal de werkwijze voor de uitvoering van de agenda werkende weg en al
lerende vorm krijgen.

Artikel 12: programmering
De partners ontwikkelen het instrument streekagenda en de uitvoeringsorganisatie voor een
integrale streekgerichte uitvoering van beleid op het niveau van de streek, ter uitwerking van de
Koöperaasje Fryslân gedachte.
Er wordt geprogrammeerd volgens een meerjarig uitvoeringsprogramma waarvan de eerste
jaarschijf een concreet jaarplan is. Zie ook artikel 7.

PARAGRAAF D: DE FINANCIËN OP HOOFDLIJNEN
Artikel 13: uitgangspunten financiële samenwerking
a. alle partners hebben baat bij en willen werken in het gezamenlijk belang van de streek;
b. minimale eis is dat bij de meest geëigende partners eigen (co) financiering van een project
aanwezig is, als een niet-overheid partner is, worden hierover afspraken gemaakt op
projectniveau;
c. de trekker van een project is verantwoordelijk voor het regelen van de financiering van het
project;
d. de verantwoordelijkheden en risico’s van een project liggen bij de partner die ook trekker is, deze
partner is verantwoordelijk voor een substantieel deel van de (co)financiering;
e. de provincie Fryslân voert de financiële administratie van de gezamenlijke werkbudgetten zoals
voor de organisatie en voor de streekbudgetten.

Artikel 14: financiële afspraken projecten
a. de financiële verdeling voor projecten is maatwerk, het is een gedeelde verantwoordelijkheid
van (een aantal) partners;
b. de maatwerk afspraken over de projecten worden in het uitvoeringsprogramma/jaarplan
opgenomen;
c. projecten worden uitgevoerd door de meest gerede partij, die als projectrekker is benoemd,
risico's en verantwoordelijkheden liggen bij de meest gerede partij.
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Artikel 15: financiële afspraken bedrijfsvoering / organisatie
a. vertrekpunt voor de financiële verdeling van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie en
huisvestingskosten is 75% voor rekening van de provincie en 25% voor rekening van de
gemeenten, zijnde €14.500 gemiddeld per deelnemende gemeente (prijspeil 2014), met
Wetterskip Fryslân is hierover een aparte financiële overeenkomst gesloten vanwege een
rechtstreekse provincie brede betrokkenheid;
b. de partners spreken af dat de bijdragen aan de uitvoeringsorganisatie worden gestort in een
gezamenlijk werkbudget, dat de provincie beheert, waarbij verrekening met een bijdrage in
menskracht mogelijk is;
c. vooralsnog gaat het om een gezamenlijke bijdrage aan de kernfuncties ter ondersteuning van de
uitvoering van de streekagenda, inclusief huisvestingskosten/overheadkosten en een
communicatiewerkbudget.

PARAGRAAF E: SLOTBEPALINGEN
Artikel 16: werkingsduur overeenkomst
a. de overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij door alle partners is ondertekend;
b. deze overeenkomst wordt aangegaan tot 1 januari 2020, bijstelling kan plaatsvinden als gevolg
van de mid-term review zoals genoemd in artikel 4 dan wel bij een herindeling van gemeenten.

Artikel 17: onvoorziene omstandigheden
a. onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat ongewijzigde uitvoering van de
overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan vereist kan
worden, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst;
b. indien wijzigingen zich voordoen met betrekking tot beleidsinzichten, waaronder die op het
gebied van de betrokken wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, de financieel-economische
positie van partijen of andere omstandigheden, die wezenlijke gevolgen hebben voor de
uitvoering van de overeenkomst, dan overlegt de stuurgroep over de noodzaak tot eventuele
wijziging van de overeenkomst;
c. de partner aan wier zijde een onvoorziene omstandigheid opkomt, is gehouden de andere
partners daar onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen en voorafgaand aan een eventuele
gewenste ontbinding of wijziging in overleg te treden met de andere partijen teneinde de
ontstane situatie en de consequenties daarvan te bespreken en deze, zo mogelijk in onderling
overleg, op te lossen.
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Artikel 18: geschillen
a. op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;
b. een geschil is aanwezig wanneer één of meer partners oordelen dat daarvan sprake is, en daar
schriftelijk en gemotiveerd melding van is gemaakt aan de andere partners in de stuurgroep;
c. partners zullen binnen 4 weken na een melding zoals bedoeld bij lid b, eerst met elkaar in overleg
treden om na te gaan of men tot een minnelijke oplossing kan komen;
d. indien in onderling overleg niet tot een minnelijke oplossing wordt gekomen, wordt het geschil
ter bemiddeling en advies voorgelegd aan de stuurgroep.

Artikel 19: bijlagen
De bij de overeenkomst behorende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst. Bij
strijdigheid van de bepalingen van de overeenkomst en het bepaalde in de bijlagen prevaleren de
bepalingen van de overeenkomst. Tenzij de stuurgroep unaniem anders beslist.
Bijlage 1: streekagenda 2014-2020
- Deel A: Gezamenlijke Agenda
- Deel B: Uitvoeringsprogramma
- Deel C: Werkwijze
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