Samenwerkingsovereenkomst „Impuls brede scholen, sport en cultuur‟ Utrecht
18 september 2008 - Concept 3
Partijen,
De gemeente Utrecht, gezeteld te Utrecht aan de Korte Minrebroederstraat 1, handelend ter uitvoering van
het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. **-**-** met kernmerk XXX, ten deze
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester de heer mr. A.
Wolfsen, hierna te noemen: „Gemeente‟
en de navolgende maatschappelijke instellingen, hierna te noemen „Instellingen‟:
Schoolbestuur 1
Schoolbestuur 2
Schoolbestuur 3
VSU
UCK
Welzijnsinstelling 1
Welzijnsinstelling 2
Welzijnsinstelling 3
Welzijnsinstelling 4
Instellingen en Gemeente hierna gezamenlijk te noemen „Partijen‟
overwegende dat
-

op landelijk niveau bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, de zogenoemde “Bestuurlijke afspraken
Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur”, tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het Nederlands Olympisch
Comité, de Nederlandse Sportfederatie en de Cultuurformatie om een nieuwe impuls te geven aan
Brede Scholen, sport en cultuur door het instellen van zogenaamde combinatiefuncties (hierna:
„Landelijke bestuurlijke afspraken‟);

-

bij genoemde combinatiefuncties een situatie in het leven wordt geroepen waarbij een functionaris
vanuit een vast dienstverband bij een van de bij deze overeenkomst betrokken organisaties, voor
een bepaald deel van de werkweek wordt vrijgemaakt om gebaseerd op zijn werkervaring,
opleiding en achtergrond werkzaamheden en diensten te verrichten op de terreinen onderwijs,
cultuur en sport, of een combinatie daarvan, ten behoeve van een andere bij deze overeenkomst
betrokken organisatie (hierna: „Combinatiefuncties‟);

-

de Landelijke bestuurlijke afspraken gericht zijn op de realisatie van plusminus 2.500 fte aan
Combinatiefuncties uiterlijk 2012 op basis van de navolgende verdeling: 34% van de fte‟s voor
Combinatiefuncties ten behoeve van Primair onderwijs, 10% voor Voortgezet Onderwijs, 50% voor
Sport en 6% voor Cultuur.

-

de Combinatiefuncties zullen worden ingezet voor het nastreven van de navolgende doelstellingen:
-

de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het
primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken;

-

de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;

-

het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen;

-

het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en
cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.

-

Partijen, om voornoemde doelstellingen ook in de gemeente Utrecht te kunnen bereiken, de
Landelijke bestuurlijke afspraken dienen te vertalen naar lokale binnen de gemeente Utrecht
geldende afspraken;

-

deze lokale afspraken worden vastgelegd in de onderhavige samenwerkingsovereenkomst;

komen daartoe, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van het College van Burgemeester &
Wethouders van de Gemeente, het volgende overeen
Artikel 1 Doelstelling overeenkomst
De onderhavige overeenkomst strekt tot het gezamenlijk in nauwe samenwerking tot uitvoering brengen
van de Landelijke bestuurlijke afspraken, in het bijzonder het in het leven roepen en in stand houden van
Combinatiefuncties, door Partijen binnen de gemeente Utrecht.
Artikel 2 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst geldt voor een periode ingaande op 1 oktober 2008 en van rechtswege eindigende op
31 december 2012. Partijen kunnen tussentijds, op basis van gewijzigde inzichten of omstandigheden, een
gewijzigde duur van deze overeenkomst schriftelijk overeenkomen.
Artikel 3 Verplichtingen gemeente
De Gemeente spant zich in om:
-

de Landelijke bestuurlijke afspraken, en met name de voor de Gemeente geldende onderdelen

-

gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 40 fte aan Combinatiefuncties te realiseren op

daarvan, binnen de gemeente Utrecht tot uitvoering te (doen) brengen;
basis van de navolgende verdeling over de duur van de overeenkomst, een en ander door het aan
de Instellingen op aanvraag verstrekken van subsidiegelden voor concrete Combinatiefuncties met
inachtneming van de vigerende Algemene Subsidievordering Utrecht:

Verdeling fte combinatiefuncties 2008-2012 over drie sectoren
2008

2009

2010

2011

2012

Coördinatie brede school

8

10

10

10

12

Sport

8

11,5

11,5

11,5

20

Cultuur

3

3

3

3

4

V.O.

0

0

0

0

4

Totaal fte

19

24,5

24,5

24,5

40

De Gemeente heeft de intentie om de genoemde Combinatiefuncties ook na 2012 in stand te (doen)
houden.
Artikel 5 Verplichtingen Instellingen
De Instellingen spannen zich in om:
-

de Landelijke bestuurlijke afspraken, en met name de voor de Instellingen en hun achterban

-

ter realisatie van concrete Combinatiefuncties per wijk, met inachtneming van de Landelijke

geldende onderdelen daarvan, binnen de gemeente Utrecht tot uitvoering te (doen) brengen;
bestuurlijke afspraken en de vlekkenplannen voor de „Vogelaarwijken‟ d.d. mei 2008, afspraken te
laten maken tussen de in die wijk betrokken maatschappelijke instellingen en deze afspraken vast
te leggen in een overeenkomst gebaseerd op het als bijlage I toegevoegde model
„Samenwerkingsovereenkomst per wijk‟;
-

de betreffende maatschappelijke instellingen die een Combinatiefunctie in het leven (wensten te)
roepen, ten behoeve van de concrete realisatie van deze Combinatiefuncties, bij de Gemeente een
of meerdere subsidieaanvragen in te laten dienen op basis van het als bijlage II bijgevoegde model
„Subsidieaanvraag Combinatiefuncties‟, en de betreffende instellingen in deze aanvragen aan te
laten geven op welke wijze zij de eventueel door de Gemeente verstrekte subsidiegelden zullen
aanwenden;

-

de betreffende maatschappelijke instellingen, bij een positieve beschikking van de Gemeente op
voornoemde subsidieaanvra(a)g(en) bij de invulling van een concrete Combinatiefunctie gebruik te
laten maken van het model „Uitleenovereenkomst Combinatiefunctionaris‟ (bijlage III).

Artikel 6 Overleg en Evaluatie
Partijen voeren in ieder geval twee maal per jaar overleg over de uitvoering van de wederzijdse in de
artikelen 4 en 5 genoemde verplichtingen en leggen van de uitkomsten van dit overleg een verslag aan.
Indien wenselijk en/of noodzakelijk kan dit overleg leiden tot een wijziging van de onderhavige
overeenkomst.
Partijen verplichten zich om in 2011, mede op basis van eerdere verslaggeving, een algehele evaluatie te
doen plaatsvinden van de lokale uitwerking van de Landelijke Bestuurlijke afspraken, en waar mogelijk
afspraken te maken voor het in stand houden van de Combinatiefuncties na de looptijd van deze
overeenkomst.
Artikel 7 Wijziging overeenkomst
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de Partijen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag
verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te bezien of zij tot overeenstemming
kunnen komen omtrent een wijziging van de overeenkomst met het oog op die omstandigheden.

Artikel 8 Geschillenbeslechting
Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
onderhavige overeenkomst, overeen om deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door Partijen
geen vergelijk bereikt wordt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen op verzoek van de
meest gerede partij worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands
Arbitrage Instituut.
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Bijlagen
I

Model „Samenwerkingsovereenkomst per wijk‟

II

Model „Subsidieaanvraag combinatiefunctionaris‟

III

Model „Uitleenovereenkomst combinatiefunctionaris‟

