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Samenvatting
In navolging van het raadsbesluit afronding PASO (2013.0030720) en de op handen zijnde
liquidatie van de Stichting Mainport en Groen (SMG) nemen wij de lopende projecten van de
stichting over. Voor het project Park Vijfhuizen betekent dit dat wij de lopende EFRO subsidie (project Groene Carré Zuid en West) overnemen en daartoe de
uitvoeringsovereenkomst ondertekenen.
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Inleiding
In het raadsvoorstel "Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO),
kredietaanvraag Mainport en Groen" (2013.0030720) is aangekondigd dat de Stichting
Mainport en Groen wordt opgeheven en heeft de raad ingestemd met het beschikbaar
stellen van een krediet om de lopende projecten van de stichting Mainport en Groen over te
nemen. Voor het project Park Vijfhuizen betekent dit dat de EFRO-subsidie die SMG
ontvangt, aan ons dient te worden overgedragen.
Context
De EFRO-subsidie van € 1.235.048,- is op 21 mei 2008 door SMG aangevraagd voor het
project "Groene Carré Zuid en West" en op 9 augustus 2009 ontvankelijk verklaard. SMG
heeft het totale subsidiebedrag vooruitbetaald gekregen. Inmiddels zijn de projectonderdelen
"Plesmanhoek" en "Buitenschot" ingericht en opengesteld voor het publiek. Deze onderdelen
zijn door EFRO afgerekend met Stichting Mainport en Groen. Het projectonderdeel Park
Vijfhuizen is in uitvoering en dient nog dit jaar te worden afgerekend en verantwoord.
De realisatie en uitvoering van het project "Park Vijfhuizen" heeft de stichting overgedragen
aan het recreatieschap Spaarnwoude (gereed voorjaar 2014). De resterende onderdelen
van het project, zoals de grondverwerving en de afronding van de EFRO-subsidie worden
van SMG over gedragen aan de gemeente Haarlemmermeer.
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PASO: Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving.
EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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Doelstelling
Om de EFRO-subsidie over te kunnen nemen, dienen wij in te stemmen met de
"uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO doelstelling 2 programma "Kansen
voor West", programmadeel West-regio" (bijlage 1) en deze te ondertekenen middels te
Akkoordverklaring Uitvoeringsovereenkomst, (bijlage 2). De ondertekening vindt digitaal
plaats via het beveiligde softwaresysteem van de het programmabureau.
Afweging
De totale subsidie bedraagt € 1. 235.048,-. Hiervan is 80% door de EFRO uitgekeerd. Dit
subsidiebedrag is reeds verantwoord aan de EFRO. De controlerende instantie van de
EFRO, de managementautoriteit, heeft akkoord gegeven op de ingediende rapportage. Over
dit deel van de subsidie heeft een accountantscontrole plaats gevonden.
De resterende te ontvangen subsidie bedraagt € 458.430,-. De afrekening van dit deel van
de subsidie dient voor het eind van dit jaar te hebben plaatsgevonden. Deze tijdsperiode
past in de planning van de realisatie van Park Vijfhuizen.
Het recreatieschap Spaarnwoude voert in opdracht van SMG de realisatie van het park uit.
Het schap heeft hiertoe het uitvoeringsbudget van € 1.309.283,- van SMG ontvangen. Indien
de realisatie van het park goedkoper uitvalt dan voorzien, betekent dit een vermindering van
het subsidiebedrag. Omdat de gemeente het opdrachtgever schap en de EFRO subsidie van
SMG overneemt zal de gemeente het eventuele teveel aan subsidie moeten terugbetalen.
Met het recreatieschap Spaarnwoude als opdrachtgever voor het project Park Vijfhuizen en
de dienst Landelijk Gebied als uitvoerder van het project zullen we afspraken maken over de
vastlegging en administratie, zodat wordt voldaan aan de eisen van de subsidie.
Middelen
Wij ontvangen van SMG voor de afronding van het project "Park Vijfhuizen" een bedrag van
circa € 227.000,-. Dit bedrag is benodigd voor de resterende grondverwerving, communicatie
en de afronding van de EFRO-subsidie (accountcontrole, archivering, communicatie, etc).
Dit bedrag wordt definitief vastgesteld bij de liquidatie van de stichting. Daarnaast ontvangen
wij een bedrag voor het opvangen van eventuele risico's die in de overgenomen SMG
projecten optreden. Een eventueel risico op terugbetaling van de EFRO kan uit deze
bedragen worden betaald. Het bedrag dat wij ontvangen van SMG wordt verrekend met de
nog te ontvangen EFRO-subsidie. Het restant van de te ontvangen subsidie is reeds
verwerkt met de te ontvangen projectgelden van SMG.
Juridische aspecten
De overeenkomst met EFRO betreft een publiekrechtelijke overeenkomst. De
tekenbevoegdheid voor deze subsidie is gemandateerd aan de gemeentesecretaris en
directeuren. De afhandeling van deze subsidie en de rapportages worden gemandateerd
aan de beleidsadviseur 1 en 2 van het team Recreatie, Sport en Cultuur van het cluster
Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling.
Evaluatie
Via de reguliere producten in de Planning- en Controlcyclus zal de subsidie worden
verantwoord.
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Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. in te stemmen met de overname van de EFRO-subsidie van de Stichting Mainport en
groen voor het project "Groene Carré Zuid en West" en hiertoe de Akkoordverklaring
Uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen (digitaal);
2. de uitvoering en rapportage van de EFRO subsidie te mandateren aan de
beleidsadviseurs 1 en 2 van het team Recreatie, Sport en Cultuur van het cluster
Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouder.

- Jitvberingsovereenkomst in>et kader van het EFRO doelstelling 2 programma "Kansen
roor West!^;
- Oplegbrief subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst.
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Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma
Kansen voor West, programmadeel West-Regio
voor het project 'Groene Carré Zuid en West', met projectnummer 22N.001
De partijen:
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM,
handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, en
DE PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON DE GEMEENTE ROTTERDAM
beide te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de verantwoordelijk Wethouder EFRO als zodanig
handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Rotterdam volgens artikel 168 van de gemeentewet: hierna te noemen de
Managementautoriteit,
en
BEGUNSTIGDE Gemeente Haarlemmermeer, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoor houdend te
Raadhuisplein 1 in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Weterings, hierna te noemen
Begunstigde
Overwegende:
1.

dat de Begunstigde een subsidieaanvraag, hierna te noemen de aanvraag, heeft ingediend voor
het project 'Groene Carré Zuid en West', hierna te noemen het project;

2.

dat op 09-09-2009 de Managementautoriteit een ontvankelijkheidsverklaring voor het project heeft
afgegeven.

3.

dat op 09-09-2008 de Managementautoriteit een Subsidiebeschikking voor het project heeft
gegeven met beschikkingnummer 22N.001. Hierna te noemen Subsidiebeschikking;

4.

dat de Begunstigde de bijdrage(n) ontvangt voor de uitvoering van het project zoals omschreven
in de Subsidieaanvraag, de Subsidiebeschikking en deze Uitvoeringsovereenkomst;

5.

dat de bijdrage zal worden verstrekt volgens de subsidieverplichtingen die in deze
Uitvoeringsovereenkomst zijn opgenomen;

6.

dat door ondertekening en retour zending van deze Uitvoeringsovereenkomst de Begunstigde
verklaart dat de activiteiten conform de Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst worden
uitgevoerd.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1 Verplichtingen van de Managementautoriteit
1.

De Managementautoriteit zal aan de Begunstigde een bijdrage verstrekken als vermeld in artikel
1.2, en indien van toepassing artikel 1.3, voor het door de Begunstigde te realiseren project
'Groene Carré Zuid en West', als omschreven in de Subsidiebeschikking.

2.

De EFRO-subsidie bedraagt 33,33% van de subsidiabele kosten 3.705.335,00 Euro inclusief
BTW te verstrekken, met een maximum van 1.235.048,00 Euro. Hierna te noemen de EFRO
bijdrage.
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Er is geen Rijkscofinancieringsbijdrage opgenomen.

Artikel 2 Verplichtingen van de Begunstigde
1.

De Begunstigde zal de haar verleende subsidie besteden in overeenstemming met de
subsidieaanvraag, inclusief het projectplan met de tijdsplanning daaronder begrepen, evenals het
overige bepaalde in deze overeenkomst. In rechte kan nakoming hiervan gevorderd worden.

2.

Korte omschrijving van het project inclusief de uit te voeren activiteiten en resultaat:
Betreft een essentiële wijziging van het project ten opzichte van de aanvraag zoals die op 9
september 2008, 7 oktober 2011 en 20 september 2013. Deze wijziging wordt in de vergadering
van 7 maart 2014 in een memo ter kennisname aan de stuurgroep voorgelegd.
In 2000 heeft de provincie Noord-Holland het raamplan "Haarlemmerméér Groen" vastgesteld.
Het doel van dit raamplan is de aanleg van 2000 hectare groengebied in en om de
Haarlemmermeerpolder. De Groene Carré is één van de projecten uit het Raamplan. Doelstelling
is de verbetering van de leefomgeving rond Schiphol door de realisatie van 4 groene
recreatieterreinen tussen Haarlem en Hoofddorp. Het project zorgt daarnaast voor recreatieve (en
ecologische) verbindingen tussen de deelgebieden, met de steden (m.n. Haarlem en Hoofddorp)
en andere groengebieden zoals Spaarnwoude en het Haarlemmermeerse Bos. Hiermee vervult
het project Groene Carré een regionale functie als essentiële schakel tussen de reeds - in het
kader van het Raamplan - gerealiseerde groengebieden in het zuiden van de
Haarlemmermeerpolder en de in 2010 gereed gekomen groengebieden in het noorden van de
Haarlemmermeerpolder.
De projectwijziging betreft een wijziging van de hoofd begunstigde van het project. De Stichting
Mainport en Groen is momenteel hoofdbegunstigde van het project. Mainport en Groen is echter
in een afbouwfase en wordt eind november 2013 opgeheven / geliquideerd omdat haar taken zijn
voltooid. De stichting draagt de verant- woordelijkheden voor de afronding van het project over
aan de Gemeente Haarlemmermeer. De afronding betreft de aanleg van Park Vijfhuizen als
laatste projectonderdeel en de administratieve afronding. Middels de vorige projectwijziging van
augustus 2013 is het Recreatieschap Spaarnwoude aangemerkt als medebegun- stigde en
verantwoordelijk voor de aanleg van het Park Vijfhuizen, DLG begeleidt de uitvoering. Het project
loopt volgens planning en heeft als einddatum 1 april 2014. De wijziging heeft geen consequenties
voor de begroting, het financieringsplan en de gevraagde Kansen voor West bijdrage.

3.

De startdatum van het project is 11-04-2008. De begunstigde zal ervoor zorgdragen dat het
gehele project uiterlijk 01-04-2014 is gerealiseerd en de facturen daarvan binnen 3 maanden na
deze datum zijn betaald. Uitzondering hierop zijn de accountantskosten bij de eindafrekening, die
pas na deze datum worden gemaakt.
Echter, voor projecten die een einddatum kennen die ligt na 30 september 2015 dienen alle
facturen, inclusief die van de accountant, uiterlijk 31 december 2015 te zijn betaald. Eventuele
kosten na 31 december 2015 zijn niet subsidiabel, omdat eind december 2015 het EFRO
programma wordt afgesloten.
Uiterlijk 01-09-2014 dient door de begunstigde de eindafrekening te zijn ingediend.

4.

De Begunstigde zal bij de start van het project een projectstartverklaring toezenden aan de
Managementautoriteit. In te dienen via miin.kansenvoorwest.nl

5.

De Begunstigde zal volgens onderstaand schema de onderstaande uitgaven in het project doen.
De Begunstigde dient zich aan deze planning te houden. Vertraging kan leiden tot een lagere
bijdrage.
Periode

Geplande totale uitgaven
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1-1-2007 t/m 31-12-2007
€0
€ 44.500
1-1-2008 t/m 31-12-2008
1-1-2009 t/m 31-12-2009
€ 80.000
€ 520.000
1-1-2010 t/m 31-12-2010
€1.530.000
1-1-2011 t/m 31-12-2011
€ 270.000
1-1-2012 t/m 31-12-2012
€1.210.835
1-1-2013 t/m 31-12-2013
€ 50.000
1-1-2014 t/m 31-12-2014
€0
1-1-2015 t/m 31-12-2015*
€
3.705.335
Totaal
*LET OP: Gemaakte kosten na 31 december 2015 zijn niet declarabel.
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6.

De Begunstigde realiseert met het project in beginsel de in de onderstaande tabel aangegeven
indicatoren:

Prioriteit 1. Kennis, Innovatie en Ondernemerschap
Outputindicator
Aantal R&D projecten dat wordt ondersteund.
Private bijdrage aan onderzoeksfaciliteiten, onderzoeksorganisaties e.d.
Aantal ondersteunde MKB bedrijven.
Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven jonger dan 5 jaar.
Uitgelokte private vervolginvestering.
Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis- onderzoeks- en
kennisinstellingen.
Impactindicator
Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen.

Bijdrage van het project
Aantal:
€
Aantal:
Aantal:

€
Aantal:
Bijdrage van het project
Aantal:

Prioriteit 2: Attractieve Regio's
Outputindicator .
Bijdrage van het project
Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed.
Aantal toeristisch - recreatieve projecten.
Aantal hectaren bedrijventerrein giemoderniseerd.
Aantal projecten gericht op milieu.
Impactindicator
Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen.

Aantal: 1
Aantal: 1
Aantal:
Aantal:
Bijdrage van het project
Aantal:

Prioriteit 3: Attractieve steden
Outputindicator
Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads- en wijkecónomie.
Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering.
Aantal ha bedrijfslocatie gemoderniseerd
Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen.
Impactindicator
Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen.
Aantal projecten gericht op milieu.

Bijdrage van het project
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Bijdrage van het project
Aantal:
Aantal:

7.

De Begunstigde dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig in bezit hebben
van alle voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten, waaronder begrepen
vergunningen, en ontheffingen, vrijstellingen e.d. Deze dienen onherroepelijk te zijn.

8.

De Begunstigde zal bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het kader van het project de
van toepassing zijnde Europese voorschriften en beginselen in acht nemen.

9.

De begunstigde dient de daartoe verstrekte kredieten, leningen, of financiering door derden aan te
wenden ten behoeve van het project.

Artikel 3 Bevoorschotting
1.

Een eerste voorschot van 10% van de toegekende subsidie zal na ontvangst van de voor akkoord
ondertekende Uitvoeringsovereenkomst en projectstartverklaring uitgekeerd worden. Tenzij in
artikel 9 anders is bepaald.
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2.

De Begunstigde kan vervolgens twee maal per jaar via de voortgangsrapportage een volgend
voorschotverzoek indienen, waarbij uit de voortgangsrapportage inclusief factuurlijst moet blijken
dat een bepaald uitgavenpercentage is bereikt.

3.

Een tweede voorschot van 30% zal worden uitbetaald als de Managementautoriteit de opgevoerde
uitgaven van minimaal 10% van de subsidiabele kosten, heeft geautoriseerd. Tenzij in artikel 9
anders is bepaald.

4.

Een derde voorschot van 40% zal worden uitbetaald als de Managementautoriteit de opgevoerde
uitgaven van minimaal 40% (10% + 30%) van de subsidiabele kosten, heeft geautoriseerd. Tenzij
in artikel 9 anders is bepaald.

5.

De laatste saldobetaling wordt pas uitgekeerd nadat de eindafrekening van het project door de
Managementautoriteit is goedgekeurd en hiervoor een vaststellingbeschikking is afgegeven. De
hoogte van de laatste betaling hangt af van de werkelijke subsidiabele kosten van het project,
zoals genoemd in de vaststellingsbeschikking. Teveel betaalde voorschotten zullen aan de
Managementautoriteit worden terugbetaald.

6.

De EFRO en eventuele Rijkscofinancieringsbijdrage zullen worden uitbetaald op rekeningnummer
285003232 (IBAN: NL97BNGH0285003232 BIC van de bank:BNGHNL2G) ten gunste van
Gemeente Haarlemmermeer, Den Haag

7.

Indien de activiteiten niet, of niet in het correcte tempo worden uitgevoerd, wordt de
Subsidiebeschikking ten nadele van Begunstigde gewijzigd en zal de bevoorschotting daarop
worden afgestemd. De teveel betaalde voorschotten zal door de Begunstigde aan de
Managementautoriteit worden terugbetaald. Terzake zal door de Managementautoriteit een
afzonderlijke besluit worden genomen.

Artikel 4 Opschorting van de betaling
1.

De Managementautoriteit heeft het recht de nakoming van haar verplichting tot betalen uit hoofde
van deze overeenkomst en de Subsidiebeschikking op te schorten indien:
a. de voortgang van het project afwijkt van de tijdsplanning als bedoeld in artikel 2;
b. de Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig dan wel
niet behoorlijk nakomt;
c. de Begunstigde de bijdrage of een voorschot daarop niet heeft besteed, besteedt dan wel
redelijkerwijs voorzienbaar niet zal besteden ten behoeve van het project of niet in
overeenstemming met de investeringsbegroting zoals weergegeven in de subsidieaanvraag;
d. de inhoud van het voortgangsverslag of eindverslag naar het oordeel van de
Managementautoriteit daartoe aanleiding geeft;

Artikel 5 Rapportageplicht
1.

De Begunstigde dient de Managementautoriteit twee maal per jaar zowel inhoudelijk als financieel
op de hoogte te stellen van de voortgang van het project, via een door de Managementautoriteit
beschikbaar gesteld voortgangsrapportageformulier (in te dienen via miin.kansenvoorwest.nl). Een
herinnering tot indiening wordt één maand voor de vereiste indieningsdatum verzonden. Met deze
rapportage geeft de Begunstigde een volledige en waarheidsgetrouwe informatie over de
voortgang van het project

2.

Iedere voortgangsrapportage moet ingediend worden met een factuurlijst (in te dienen via
miin.kansenvoorwest.nl). Hierin moeten alle uitgaven en inkomsten van de betreffende
rapportageperiode worden verantwoord, met per betaling/ontvangst: de datum van
betaling/ontvangst, het bedrag en de naam van de Begunstigde/betalende partij met een
omschrijving van de aard van de betaling/ontvangst. Betalingen dienen gegroepeerd te worden
naar het begrotingsonderdeel van de subsidieaanvraag waar deze betrekking op hebben.
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3.

De Begunstigde dient te rapporteren volgens het volgende schema:
1. uiterlijk 1 maart over de periode 1 september t/m 31 december;
2. uiterlijk 15 september over de periode 1 januari t/m 31 augustus;

4.

De Managementautoriteit houdt zich het recht voor om tussentijds een extra rapportagemoment
aan te wijzen.

5.

De Managementautoriteit heeft te allen tijde het recht om additionele documenten en informatie op
te vragen en ter plekke alle noodzakelijk geachte controles uit te voeren teneinde meer inzicht te
krijgen in de voortgang van het project.

Artikel 6 Wijziging en afwijking
1.

Het project dient volgens de subsidieaanvraag, het projectplan en Subsidiebeschikking te worden
uitgevoerd.

2.

Wijziging(en) met betrekking tot het project (dit kunnen onder meer zijn wijzigingen in de begroting,
inhoudelijke wijzigingen, subsidiabele periode etc), zullen te allen tijde door de Begunstigde
schriftelijk via een gemotiveerd verzoek in de voortgangsrapportages vooraf ter beoordeling aan
de Managementautoriteit worden voorgelegd.

3.

De managementautoriteit beoordeelt het verzoek tot wijziging en zal afhankelijk van deze
beoordeling instemming geven, of verzoeken een herziene subsidieaanvraag in te dienen. Indien
de Begunstigde wijzigingen in het project niet meldt aan de Managementautoriteit, heeft de
Managementautoriteit het recht om de bevoorschotting stop te zetten dan wel de
Subsidiebeschikking in te trekken en eventuele voorschotten terug te vorderen.

4.

In het geval een aangepaste aanpak wenselijk en mogelijk is zal een herziene subsidieaanvraag
ingediend dienen te worden. Indien een aangepaste aanpak niet wenselijk of niet mogelijk is, zal
de Managementautoriteit de subsidiering stopzetten.

5.

De Managementautoriteit beoordeelt tevens of er afwijking(en) optreden die bedreigend zijn voor
de uitvoering en waarvoor de Begunstigde geen verzoek tot wijziging heeft ingediend. In het geval
van onregelmatigheden wordt door de Managementautoriteit de door het Ministerie van
Economische Zaken opgestelde instructie over onregelmatigheden gevolgd.

Artikel 7 Eindafrekening
1.

De Begunstigde dient uiterlijk vijf maanden na beëindiging van het project een eindrapportage met
facturenlijst en indien van toepassing urenlijst in bij de Managementautoriteit. De Begunstigde
maakt hiervoor gebruik van het eindverslagformulier (in te dienen via mijn.kansenvoorwest.nl).
Daarbij dient ook een accountantsverklaring te worden ingediend volgens het controleprotocol die
op de website www.kansenvoorwest.nl staat. Voor de genoemde accountantsverklaring wordt de
volgende procedure gevolgd: een rapportage van bevindingen wordt op projectlocatie besproken
tussen de managementautoriteit, de begunstigde en de projectaccountant. Op basis hiervan wordt
de accountantsverklaring opgesteld.

2.

Wanneer de eindrapportage aan alle eisen voldoet, zal de Managementautoriteit binnen 3
maanden een besluit nemen over vaststelling van de EFRO (en eventuele Rijkscofinancierings)
bijdrage. De vaststelling wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten ten
behoeve van het project, mits deze in overeenstemming zijn met de verplichtingen zoals deze zijn
opgenomen in het besluit tot subsidieverlening en/of deze Uitvoeringsovereenkomst.

3.

Inkomsten voor het project, die vooraf onvermeld zijn gebleven, worden in mindering gebracht op
het in de Subsidiebeschikking toegekende EFRO (en Rijkscofinancierings) bedrag. Dit kan leiden
tot intrekking van de Subsidiebeschikking, dan wel lagere vaststelling van de EFRO (en eventuele
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Rijkscofinancierings) bijdrage bij eindafrekening. De Managementautoriteit vordert eventueel
teveel betaalde voorschotten terug.

Artikel 8 Overige bepalingen
1.

De Managementautoriteit kan deze overeenkomst per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk
ontbinden, indien:
a.

De Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan
wel niet behoorlijk nakomt en de Begunstigde nalaat deze tekortkoming in de
nakoming te herstellen binnen een termijn van vier kalenderweken na schriftelijke
ingebrekestelling;

b.

De Begunstigde kosten, waarvoor op de begroting van het project geen post is
opgenomen, heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de
eindafrekening;

c.

De Begunstigde zonder aantoonbare noodzaak tot een onevenredig hoog bedrag
kosten heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening;

d.

De Begunstigde de bijdrage dan wel een deel daarvan niet heeft besteed aan het
project;

e.

Door de Begunstigde voor de uitvoering van het project verkregen leningen, kredieten
of andere financieringen onmiddellijk worden opgeëist dan wel beëindigd;

f.

De Begunstigde omtrent zijn hoedanigheid of omtrent het project onjuiste of
onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel voor de besluitvorming van de
Managementautoriteit relevante gegevens niet heeft verstrekt aan de
Managementautoriteit;

g.

De Begunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidsbijdragen of andere EUmiddelen terzake van het project heeft of zal ontvangen;

h.

De voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten als bedoeld in
artikel 2.7 niet of niet tijdig tot stand komen;

i.

De Begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met enig wettelijk
voorschrift;

2.

Ingeval de Managementautoriteit deze overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid
als bedoeld in artikel 8.1, heeft de Managementautoriteit het recht de uitbetaalde voorschotten of
bijdrage(n) terug te vorderen. De vordering van de Managementautoriteit op de Begunstigde is
terstond opeisbaar. Totdat de definitieve bijdrage van het project overeenkomstig het bepaalde in
artikel 7 is vastgelegd, treedt de Managementautoriteit op als schuldeiser voor het totaal van de
verstrekte voorschotten.

3.

De Begunstigde zal de Managementautoriteit onmiddellijk informeren omtrent alle feiten die van
belang kunnen zijn in het kader van artikel 8.1.

4.

Ingeval van niet tijdige betaling door de Begunstigde van het op grond van dit artikel verschuldigde
bedrag, is de Begunstigde vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is geworden, de wettelijke rente
alsmede de kosten van invordering verschuldigd aan de Managementautoriteit. De vordering van
de Managementautoriteit op de Begunstigde is terstond opeisbaar.

5.

De Begunstigde dient te voorzien in de benodigde financiële middelen.

6.

De Begunstigde dient zich te houden aan de Aandachtspunten voor projectadministratie voor het
project, zie de website www.kansenvoorwest.nl.
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7.

De Begunstigde dient zich te houden aan de Bepalingen aan voorlichting en publiciteit voor het
project, zie de website www.kansenvoorwest.nl

8.

Aanbestedingsplichtigen dienen aanbestedingen te doen volgens de richtlijnen voor
overheidsopdrachten, inclusief voor aanbesteden onder de grens of het volgen van eigen regels,
en het bijhouden van een aanbestedingsdossier, zie de website www.kansenvoorwest.nl

9.

Indien in het kader van dit project staatssteun een rol speelt, dan dient het project volgens de
richtlijnen voor staatssteun plaats te vinden, inclusief de verklaring over de de-minimis steun, en
het bijhouden van een staatssteundossier, zie de website www.kansenvoorwest.nl

10. De Begunstigde zal te allen tijde medewerking verlenen aan een door de Managementautoriteit of
andere instanties uit te (doen) voeren controle en evaluatie van het project, daarin begrepen
onderzoek of controle op de plaats van uitvoering van het project. De Begunstigde verleent
daartoe inzage in de betreffende projectadministratie en verstrekt de inlichtingen die redelijkerwijs
van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
besteding van de bijdrage.
11. De Begunstigde dient het project minimaal tot vijfjaar na datum einde project in stand te houden,
waarbij het de Begunstigde niet is toegestaan tot genoemde datum het project of onderdelen van
het project zonder toestemming van de Managementautoriteit te vervreemden.
12. De Begunstigde bewaart tot minimaal eind 2020 alle bewijsstukken op het gebied van ontvangsten
en uitgaven betreffende het door EFRO gefinancierde project. Na gedeeltelijke afsluiting van een
project door de Audit Autoriteit volgens de bepalingen van de verordening (EG) 1083/2006 wordt
de bewaartermijn gewijzigd in drie jaar nadat een gedeeltelijke afsluiting van het project heeft
plaatsgevonden.
13. De volgende gegevensdragers worden als algemeen aanvaardbaar beschouwd volgens (EG)
1828//2006: a) fotokopieën van originelen, b) microfiches van originelen, c) elektronische versie
van originelen, d) alleen in elektronische vorm bestaande documenten.
14. De Managementautoriteit behoudt zich het recht voor om de verleende subsidie in zijn geheel of
gedeeltelijk terug te vorderen en deze overeenkomst te ontbinden indien de uitvoerder c q .
Begunstigde in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen.
15. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam wordt opgenomen in een door de
Managementautoriteit te maken publicatielijst lijst van Begunstigden, met daarin de naam van het
project en de daarvoor uitgetrokken overheidsgelden.
16. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat de communicatie en behandeling van dit project langs
elektronische weg zal plaatsvinden.
Artikel 9 Aanvullende verplichtingen
Naar aanleiding van het project zijn door de Managementautoriteit de volgende aanvullende
verplichtingen gesteld:
1) Indien een projectpartner de BTW niet kan verrekenen of compenseren, kan men deze de BTW als
kosten in het project inbrengen.
2) Partijen komen overeen dat het Recreatieschap Spaarnwoude in het kader van dit project als
medebegunstigde wordt aangemerkt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en toepasselijkheid
1.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door beide partijen.

2.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
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overeengekomen door de partijen.
3.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van alle mogelijke (algemene) voorwaarden van de
Begunstigde uitdrukkelijk uit.

Artikel 11 Toepasselijk recht, domicilie, geschillenbeslechting
1.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.

2.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de
Managementautoriteit.

3.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van andere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

4.

Het in artikel 11.3 genoemde arbitragereglement ligt bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie
ter inzage en zal op verzoek worden toegezonden.

5.

Deze overeenkomst legt alle rechten en plichten van de partijen vast en treedt in de plaats van al
hetgeen tussen partijen is besproken of vastgelegd.

6.

Geen van de partijen kan zonder overeenstemming rechten uit deze overeenkomst overdragen
aan derden.

Ik heb deze uitvoeringsovereenkomst goed gelezen en ben akkoord met de inhoud.
Ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst door Begunstigde geschiedt met het invullen en
uploaden van formulier 'akkoordverklaring uitvoeringsovereenkomst kvw' met de gevraagde TAN-code
uit de verstrekte TAN-code lijst. Dit formulier 'akkoordverklaring uitvoeringsovereenkomst kvw' is
beschikbaar op de projectenwebsite miin.kansenvoorwest.nl
Ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst namens de Managementautoriteit geschiedt door
het akkoord verklaren van de door de Begunstigde ondertekende Uitvoeringsovereenkomst.
De Begunstigde dient uiterlijk acht weken na ontvangst deze Uitvoeringsovereenkomst digitaal
ondertekend te hebben middels het genoemde formulier 'akkoordverklaring uitvoeringsovereenkomst
kvw'. Indien deze termijn wordt overschreden vervalt de Subsidiebeschikking. In geval van bijzondere
omstandigheden kan de Begunstigde binnen deze acht weken een gemotiveerd verzoek tot uitstel van
deze termijn bij de Managementautoriteit indienen.
De Managementautoriteit stelt vervolgens de door beide partijen ondertekende
Uitvoeringsovereenkomst beschikbaar aan de Begunstigde.
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Akkoordverklaring uitvoeringsovereenkomst

T.a.v. Kansen Voor West

Geachte Heer/Mevrouw,
Bij dezen bevestig ik de Uitvoeringsovereenkomst voor mijn project:
Organisatie:
Projectnummer:
Projectnaam:
Verzenddatum
uitvoeringsovereenkomst.:

Gemeente Haarlemmermeer
22N.001
Groene Carré Zuid en West
16-12-2013

Ik heb de Uitvoeringsovereenkomst gelezen en ben akkoord met de inhoud ervan.

***
***
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Projectnummer:
Projectnaam:
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uitvoeringsovereenkomst.:
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Groene Carré Zuid en West
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Ik heb de Uitvoeringsovereenkomst gelezen en ben akkoord met de inhoud ervan.
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