Uitvoeringsovereenkomst Stichting Economische Koepel Halderberge
DE ONDERGETEKENDEN:
de gemeente Halderberge te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester,
mevrouw J. Vonk-Vedder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d.18 april 2017, hierna te noemen:
‘de Gemeente’
en
de stichting Economische koepel Halderberge, statutair gevestigd te Hoeven en aldaar
kantoorhoudend, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar:
- voorzitter, de heer H. Strootman,
- penningmeester, de heer H.S. Venneman, hierna te noemen:
‘de Stichting’
OVERWEGENDE DAT:
a. de stichting zich onder meer tot doel stelt om, samen met ondernemers(organisaties),
overheid, onderwijs en andere partners in Halderberge, uitvoering te geven aan de
‘Economische visienota Halderberge 2020 en het daarmee samenhangende
‘Uitvoeringsprogramma 2016-2019’, zoals vastgesteld door de raad van Halderberge in zijn
vergadering van 7 juli 2016;
b. de gemeente Halderberge bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te
verstrekken aan de Stichting;
a. de gemeente ter gedeeltelijke dekking van deze subsidie de onroerendezaakbelasting voor
niet-woningen heeft verhoogd;
b. de raad tevens heeft besloten de subsidie aan te vullen met de middelen, die beschikbaar
zijn gesteld voor de uitvoering van de economische visie;
c. de Stichting de aldus bijeen gebrachte gelden beheert en aanwendt voor activiteiten die
passen binnen ‘Economische visienota Halderberge 2020 en het ‘Uitvoeringsprogramma
2016-2019’;
d. partijen, gelet op het publieke karakter van de beschikbare middelen, volledige
transparantie nastreven, waarbij zij openbaar rekening en verantwoording wensen af te
leggen over de besteding van de middelen;
e. partijen het, gelet op het bovenstaande, wenselijk vinden om daarover afspraken te maken
en deze vast te leggen in deze uitvoeringsovereenkomst.
KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1
Begripsbepalingen
Deze overeenkomst verstaat onder:
a. Verordening: de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaak-belastingen;
b. Gemeente: de gemeente Halderberge.
c. Stichting: de stichting Economische koepel Halderberge
d. niet woning in Halderberge: een onroerende zaak, die niet in hoofdzaak tot woning dient;
e. heffing: de heffing van onroerendezaakbelasting.
f. heffingsjaar: het jaar waarin de onroerendezaakbelasting wordt geheven.
g. samenwerkingspartners : organisaties die Halderberge werkzaam zijn binnen de sectoren:
toerisme-recreatie, detailhandel, horeca, agrarisch, industrie/logistiek (bedrijventerreinen),
luchtvaart, onderwijs en lokale overheid en samen uitvoering willen geven aan de
economische visie van de gemeente Halderberge.
Artikel 2
Subsidie
1. De Gemeente verstrekt, met toepassing van de Verordening, over de jaren 2017, 2018 en
2019 een subsidie aan de Stichting.
2. De subsidie wordt gefinancierd uit een opslag op de onroerendezaakbelasting ten laste van
eigenaren en gebruikers van niet-woningen, gelegen in de gemeente Halderberge;
aangevuld met door de gemeente beschikbaar gestelde middelen.
3. Voor de jaren 2018 en 2019 levert de koepel uiterlijk voor 1 november een advies en
(voorlopige) begroting aan het college op basis van voortschrijdend inzicht en de uitwerking
van de uitvoeringsprogramma’s.
4. De subsidie zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 15 december 2016
bedraagt maximaal voor het kalenderjaar:
2017
€ 198.000,-;
2018
€ 240.000,-;
2019
€ 240.000,-.
5. Indien de Stichting in enig subsidiejaar niet het volledige subsidiebedrag uitkeert kan zij het
niet gebruikte deel reserveren en tot en met 31 december 2020 uitkeren. De Stichting stort
de op 31 december 2020 niet uitgekeerde bedragen terug naar de gemeente.
6. Het vijfde lid is uitsluitend van toepassing op aanvragen die een jaaroverschrijdend karakter
hebben en waarvan de besluitvorming heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2020.
Artikel 3
Taken van de Stichting
1. De Stichting ontvangt en beheert de door de gemeente verstrekte subsidie.
2. De Stichting beheert de door de gemeente verstrekte subsidie en wendt deze aan om
uitvoering te geven aan de ‘Economische visienota Halderberge 2020 en het daar mee
verbonden ‘Uitvoeringsprogramma 2016-2019’;
3. De Stichting beoordeelt en besluit over aanvragen van Samenwerkingspartners en stelt deze
ter beschikking.
4. De Stichting draagt zorg voor gedegen communicatie naar ondernemers(organisaties),
overheid, onderwijs en overige partners en belanghebbenden in de gemeente Halderberge.
Artikel 4
Jaarverslag en verantwoording
1. Na afloop van een subsidiejaar legt de Stichting met toepassing van artikel 11 van de
Subsidieverordening verantwoording af over de besteding van de subsidie.
2. Ten behoeve van deze verantwoording zal de Stichting in haar jaarverslag de volgende
stukken opnemen:
a. Een financieel jaarverslag met een balans, waarin rekening en verantwoording wordt
afgelegd over de bestedingen van de subsidiegelden;

b. Een overzicht van de bestede en gereserveerde gelden;
c. Een verslag van het bestuur van de Stichting over de door haar verrichte activiteiten.
3. Met toepassing van artikel 15 van de Verordening verstrekt de Stichting uiterlijk op 1 juli van
het jaar volgend op het subsidiejaar een accountantsverklaring aan de Gemeente.
Artikel 5
Evaluatie
1. Partijen komen overeen dat in het 4e kwartaal van de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 de
werking en het functioneren van de Stichting met de betrokken organisaties wordt
geëvalueerd. Uiterlijk voor 31 december 2020 vindt een algehele eindevaluatie plaats.
2. De Stichting verstrekt alle voor de evaluatie benodigde informatie aan de gemeente.
Artikel 6
Duur van de uitvoeringsovereenkomst
1. Deze uitvoeringsovereenkomst heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 en eindigt op
31 december 2020.
2. Na de eindevaluatie zoals vermeld in artikel 6 treden partijen in overleg over een mogelijke
verlenging van de uitvoeringsovereenkomst.
Artikel 7
Onvoorziene omstandigheden
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden treden partijen met elkaar in overleg. Zij
zullen zich alsdan inspannen om een regeling te treffen die recht doet aan de belangen van
partijen.
Artikel 8
Geschillenbeslechting
1. In geval partijen over enig onderwerp van deze overeenkomst van mening verschillen, zowel
naar aanleiding van de interpretatie daarvan dan wel de uitvoering van deze overeenkomst
en ter zake een geschil dreigt te ontstaan, zullen partijen steeds trachten in goed overleg en
gehoord de door hen aan de orde gestelde argumenten, tot een gemeenschappelijk
standpunt te komen.
2. Indien ondanks serieuze pogingen van partijen om tot een oplossing te geraken er geen
oplossing wordt bereikt, zal het betreffende geschil ter beslechting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Oudenbosch, 19 april 2017
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