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ONDERGETEKENDEN
I.

de gemeente Buren, zetelende aan De Wetering 1 te Maurik, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer G.J. van Ingen, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Buren krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
10 september 2013, nummer 5.

II.

de gemeente Culemborg, zetelende aan de Ridderstraat 250 te Culemborg, hiervoor
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. van Oorschot, wethouder, als zijnde
aangewezen door de burgemeester van de gemeente Culemborg krachtens artikel 171, lid 2 van
de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester
en wethouders d.d. 10 september 2013, nummer 1316229 8695.

III.

de gemeente Geldermalsen, zetelende aan de Kuipershof 2 te Geldermalsen, hiervoor
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.S. van Meygaarden, wethouder, als zijnde
aangewezen door de burgemeester van de gemeente Geldermalsen krachtens artikel 171, lid 2
van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2013, nummer 13.049738/39/40.

IV.

de gemeente Lingewaal, zetelende aan het Raadhuisplein 3 te Asperen, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer G. Bel, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Lingewaal krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
16 juli 2013, nummer 12.

V.

de gemeente Maasdriel, zetelende aan de Kerkstraat 45 te Kerkdriel, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer R. Smits, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Maasdriel krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
10 september 2013, nummer 2013 36/45.

VI.

de gemeente Neder Betuwe, zetelende aan de Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden,
hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. Schuurman, wethouder, als zijnde
aangewezen door de burgemeester van de gemeente Neder Betuwe krachtens artikel 171, lid 2
van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. 30 juli 2013, nummer 7.
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VII.

de gemeente Neerijnen, zetelende aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen, hiervoor
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Kool, wethouder, als zijnde aangewezen door
de burgemeester van de gemeente Neerijnen krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
17 september 2013, nummer 4 1.

VIII. de gemeente Tiel, zetelende aan de Achterweg 2 te Tiel, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw C. van Rhee Oud Ammerveld, wethouder, als zijnde
aangewezen door de burgemeester van de gemeente Tiel krachtens artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 4 september 2013, nummer A3

IX.

de gemeente West Maas en Waal, zetelende aan de Dijkstraat 11 te Beneden Leeuwen, hiervoor
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.P.M. Hol, wethouder, als zijnde aangewezen
door de burgemeester van de gemeente West Maas en Waal krachtens artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 24 september 2013, nummer 2.4.1 (13int532).

X.

de gemeente Zaltbommel, zetelende aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.C.M. Bragt, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Zaltbommel krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3
september 2013, nummer 9/1.

XI.

Waterschap Rivierenland te Tiel, hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer G.V. den Hartog, heemraad, , aangewezen door de dijkgraaf van Waterschap
Rivierenland krachtens artikel 95 Waterschapswet en handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 20 augustus,nummer 201311958
hierna te noemen ‘het waterschap’

Hierna gezamenlijk: Partners

.
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INLEIDING
Tien gemeenten en Waterschap Rivierenland werken samen onder de paraplu van NWrR (Netwerk
Waterketen regio Rivierenland) vanuit de overtuiging dat de doelmatigheid in de waterketen kan
worden vergroot door het beheer verder te professionaliseren. Om dit doel te bereiken werken de
Partners samen op het gebied van kennis en projecten.
NWrR vormt enerzijds een continu kennisplatform waar regionale (water) professionals elkaar
ontmoeten, zich verder kunnen ontwikkelen en elkaar versterken op het gebied van kennis, innovatie
en ervaring. Anderzijds fungeert het als organisatie en organisator voor de uitvoering van projecten in
opdracht van alle of een deel van de Partners.
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst ziet toe op de samenwerking in en rond NWrR. Voor
deelneming aan het basispakket (verplichte deelname voor alle NWrR partners) wordt een separate
basisovereenkomst getekend. Voor de uitvoering van projecten wordt per project een separate
projectovereenkomst gesloten tussen NWrR en de NWrR Partners die deelnemen aan het betreffende
project.
OVERWEGINGEN
A. De Partners streven naar het intensiveren van de samenwerking om tot een doelmatiger,
duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen te komen;
B. Diverse ontwikkelingen in de sector en het werkveld zijn aanleiding voor de Partners om de
samenwerking verder te intensiveren, zodat kansen en bedreigingen op adequate wijze het hoofd
kunnen worden geboden.
Enkele relevante ontwikkelingen zijn de klimaatadaptatie waarbij rioolstelsels moeten worden
aangepast aan de huidige en verwachte klimaatkenmerken c.q. neerslag, de voorziene
grootschalige en kapitaalsintensieve vervangingsinvesteringen in de rioolsystemen, het toenemend
tekort aan civieltechnische arbeidskracht en niet in de laatste plaats de landelijk gemaakte
afspraken om samenwerking in de waterketen verder te intensiveren.
C. De Partners hebben de overtuiging dat de doelmatigheid in de waterketen kan worden vergroot
door het beheer verder te professionaliseren. De samenwerking tussen partijen in NWrR (netwerk
Waterketen regio Rivierenland) is hiervoor een adequaat model gebleken.
D. Teneinde de mogelijkheden van samenwerking verder te kunnen benutten, willen de Partners de
samenwerking verder intensiveren op het gebied van kennis en projecten. Als vorm is gekozen
voor de oprichting van NWrR.
E. De samenwerking leidt ertoe dat:
a. er sprake is van een bundeling van kennis en capaciteit ten behoeve van onderzoek,
gegevensbeheer en –analyse op regionaal niveau. Door afstemming en/of integratie van
(bestaande) meetsystemen wordt op een betere en betrouwbaardere wijze invulling gegeven aan
de gezamenlijke informatiebehoefte;
b. meer inzicht wordt verkregen (door het faciliteren en organiseren van projecten) in het (dagelijks)
functioneren van de gehele afvalwaterketen en op basis hiervan:
i. betere doelmatigheid kan worden gerealiseerd in de jaarlijkse exploitatie van de riolering en
zuivering;
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ii. de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het beheer en het onderhoud van riolering en
zuivering verbetert;
iii. de kwetsbaarheid van gemeenten en waterschap ten aanzien van de personele inzet
vermindert;
F. De Partners hebben de intentie om de komende jaren door te groeien naar een situatie waarin de
samenwerking waar gewenst en mogelijk verder wordt geïntensiveerd. Dit geldt zowel wat betreft
het aantal deelnemende Partners in de waterketen, de scope van het werkveld waarop de
samenwerking betrekking heeft als ook de vorm waarin de samenwerking is georganiseerd.
BEGRIPPEN EN UITGANGSPUNTEN
1.

Begrippen

Deze regeling verstaat onder:
a. overeenkomst: de onderhavige samenwerkingsovereenkomst;
b. gemeenten: de bij de regeling aangesloten gemeenten in casu Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Lingewaal, Maasdriel, Neder Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel;
c. waterschap: het bij de regeling aangesloten waterschap in casu Waterschap Rivierenland;
d. Partners: de Colleges van de gemeenten en het college van Dijkgraaf en Heemraden van het
waterschap;
e. leden: diegene die lid zijn van de in deze overeenkomst vermelde kernteam of stuurgroep.
2.

Uitgangspunten van de samenwerking:

a. De basis voor samenwerking is onderling vertrouwen en respect voor elkaars posities en
belangen, in het besef dat samenwerking noodzakelijk is om toekomstige uitdagingen afdoende
het hoofd te kunnen bieden;
b. Elke partner behoudt eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid (en regie);
c. Partners committeren zich aan participatie in en financiering van NWrR;
d. Voor deelname aan het basispakket maken partners op basis van een basisovereenkomst nadere
afspraken. Alle deelnemers zijn gebonden aan de basisovereenkomst. Een aanvulling op het
basispakket is eenvoudig door te voeren door een additionele basisovereenkomst te sluiten. Het
overkoepelend document (SOK) blijft intact;
e. Voor deelname aan specifieke projecten maken partners op basis van projectovereenkomsten
nadere afspraken. Deelname aan projectovereenkomsten is niet verplicht. De
projectovereenkomst regelt o.a. de financiering en de risico’s van het betreffende project.
Daarmee drukken eventuele risico’s van het project niet op niet deelnemende partijen;
f. NWrR richt zich op drie zorgtaken van het waterschap (transport en zuivering van afvalwater en
schoon oppervlaktewater) en drie zorgtaken van de gemeenten (afvalwater, hemelwater en
grondwater).
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SAMENWERKINGSMODEL
3.

Samenwerkingsmodel

a. Stuurgroep NWrR is het orgaan waarbinnen de deelnemende gemeenten en het waterschap
bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep NWrR krijgt opdracht om NWrR aan te sturen
namens de partners.
b. Kernteam NWrR is het orgaan waarbinnen de gemeenten en waterschap ambtelijk zijn
vertegenwoordigd. Het kernteam NWrR stuurt inhoudelijk aan en bereidt de besluitvorming
door de stuurgroep voor.
c. NWrR is georganiseerd, zoals weergegeven in bijlage 1.
OVEREENKOMST
4.

Naam

Partners werken samen onder de naam Netwerk Waterketen regio Rivierenland, afgekort als NWrR.
5.

Doel

De overeenkomst heeft tot doel om de afspraken tussen Partners met betrekking tot het presteren en
functioneren van NWrR op een eenduidige wijze vast te leggen.
6.

Evaluatie functioneren en presteren

a. Het functioneren en presteren van NWrR wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit gebeurt in de periode
waarin het jaarplan voor het volgend jaar wordt opgesteld.
b. De jaarlijkse evaluaties worden in opdracht van de stuurgroep uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de coördinator van NWrR. Partners werken– desgevraagd – mee aan
het uitvoeren van de evaluatie door middel van het beschikbaar stellen van informatie.
7.

Duur

a. Deze overeenkomst gaat in op 30 september 2013 en wordt aangegaan voor de duur van drie jaar
(tot halverwege de raadsperiode 2014 2018), en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een
periode van vier jaar onder dezelfde voorwaarden.
b. Partners verbinden zich bij het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst aan de
gehele duur van drie jaar van de overeenkomst. Na verlenging verbinden Partners zich telkens
opnieuw voor de duur van vier jaar.
8.

Toetreding

a. Nieuwe partners kunnen toetreden tot de samenwerking indien de stuurgroep NWrR hiertoe met
ten minste 4 van de 5 stuurgroepleden besluit.
b. Nieuwe partners kunnen uitsluitend gemeenten, waterschappen of provincies zijn.
c. Voor gemeenten, waterschappen en provincies is deelname aan projecten of andere activiteiten
van het NWrR onlosmakelijk verbonden aan deelname in NWrR. Een uitzondering op deze regel
betreft reeds lopende projecten voor datum ondertekening deze overeenkomst.
d. Een nieuwe deelnemer aan een project verbindt zich voor de resterende periode aan de
samenwerkingsovereenkomst en wordt dus Partner van NWrR.
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e. Een nieuwe Partner betaalt een vergoeding ter grootte van de (geïndexeerde) jaarbijdrage naar
rato van de resterende periode (naar boven afgerond).
9.

Opzegging

a. Iedere Partner heeft het recht de samenwerkingsovereenkomst drie jaar na ondertekening of vier
jaar na een stilzwijgende verlenging te beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste 1 jaar. Opzegging moet schriftelijk worden gedaan aan de stuurgroep.
b. In alle gevallen dienen Partners bij opzegging de afgesproken jaarbijdragen tot aan einde van de
duur van deze samenwerkingsovereenkomst te voldoen.
c. Ingeval van opzegging door een Partner vindt, met inachtneming van het vorige lid, na einde van
de duur van deze samenwerkingsovereenkomst tevens verrekening met aangegane financiële
verplichtingen plaats op basis van de financiële voorwaarden in de aangegane
basisovereenkomst(en) c.q. projectovereenkomst(en).
10. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst
a. Een jaar na oprichting van NWrR worden door de Partners de werking en de effecten van de
samenwerkingsovereenkomst van NWrR geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze
evaluatie kan gezamenlijk worden besloten tot wijziging van de samenwerking.
b. Minimaal 12 maanden voorafgaand aan het verlopen van de samenwerkingsovereenkomst zal
deze evaluatie zijn afgerond en zijn de Partners schriftelijk van de resultaten op de hoogte gesteld.
c. De volgende evaluatie van de werking en effecten van de samenwerkingsovereenkomst vindt
elke vier jaar plaats. Dit evaluatiemoment sluit aan op de duur van de
samenwerkingsovereenkomst bij stilzwijgende verlenging.
d. Minimaal 12 maanden voorafgaand aan het verlopen van de samenwerkingsovereenkomst in de
vierjaarsperiode, zal een evaluatie zijn afgerond en de resultaten hiervan zijn gecommuniceerd
aan de Partners.
e. De evaluaties van de samenwerkingsovereenkomst worden in opdracht van de stuurgroep
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het kernteam, met ondersteuning van de coördinator
van NWrR. Partners werken mee – desgevraagd –aan het uitvoeren van de evaluatie door middel
van het beschikbaar stellen van informatie.
f. De uitkomsten kunnen – indien de Partners daartoe gezamenlijk besluiten – tot aanpassing of
bijstelling van de overeenkomst leiden.
11. Opheffing
a. De stuurgroep NWrR bereidt de eventuele opheffing van de samenwerkingovereenkomst voor en
legt het voorstel daartoe voor aan de Partners.
b. Instemming van ten minste 4/5 van het aantal Partners is vereist voor opheffing van deze
samenwerkingsovereenkomst.
c. Opheffing is niet mogelijk gedurende de eerste 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van de
overeenkomst.
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12. Basispakket dienstverlening NWrR
NWrR verricht in het basispakket diensten ten gunste van de Partners. Samengevat omvatten deze
diensten het initiëren, organiseren en begeleiden van themabijeenkomsten, projecten en werkgroepen.
Toekomstige diensten worden in detail beschreven in op te stellen basisovereenkomsten.
13. Separate projectovereenkomst
a. Partners maken aanvullende afspraken over de projecten die zijn vastgelegd in het jaarplan
NWrR en/of goedgekeurd zijn door de Stuurgroep NWrR.
b. De afspraken en verplichtingen voor NWrR projecten worden in separate projectovereenkomsten
vastgelegd tussen de beoogde NWrR projectpartner(s).
c. De betrokken Partners van een projectovereenkomst zijn altijd individueel verantwoordelijk voor
de kosten die samenhangen met het betreffende project. Meerkosten van een project worden
slechts ten laste gebracht aan de deelnemende partners in dit project.
d. Afspraken gemaakt in een projectovereenkomst zijn ondergeschikt aan de afspraken in deze
samenwerkingsovereenkomst.
Verplichtingen Partners
14. Investeringen en exploitatiekosten
a. De Partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten van NWrR, met uitzondering van
de projectgebonden kosten die worden vastgelegd in separate Projectovereenkomsten. De
gemeenten en het waterschap die door de betreffende Partners worden vertegenwoordigd,
betalen hiervoor een jaarbijdrage.
De jaarlijkse exploitatiekosten worden begroot op € 70.125, (prijspeil 2013, excl. BTW):
Programma organisatie:
Coördinator (580 uur x €70):

€ 40.600

Ondersteuning (145 uur x € 70):

€ 10.150

Organiseren themabijeenkomsten (3 maal): €

3.000

Communicatie/database:

€ 10.000

Stelpost onvoorzien (10 %):

€

TOTAAL

6.375

€ 70.125

Eventueel aanvullende exploitatiekosten zijn afhankelijk van de inhoud van het programma. Het
gaat hierbij voornamelijk om de bekostiging van regionaal beschikbare capaciteit en – in beperkte
mate – om externe kosten. Dit geldt zowel voor het variabele als het vaste programma.
b. Ter compensatie en verrekening hanteert NWrR een kostendekkend uurtarief, waarbij NWrR zich
baseert op de Handleiding Overheidstarieven (bron: Ministerie van Financiën), schaal 10. Dit
uurtarief bedraagt voor 2013: € 70, en vormt tevens een vergoeding voor daarmee verband
houdende overhead. De kosten zijn voorcalculatorisch; er vindt geen nacalculatie plaats.
c. Het door de stuurgroep goedgekeurde jaarverslag is de basis voor de verrekening met de
Partners.
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d. De exploitatiekosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Dienstenprijsindex van het
CBS;
e. De Partners dragen bij aan de financiering van de jaarlijkse exploitatiekosten. De jaarbijdrage
dient uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar te worden voldaan aan de budgethoudende
organisatie. De verdeling van de jaarlijkse exploitatiekosten is op basis van de gemeentegrootte
(aantal huishoudens)1. De gemeentegrootte geeft een indicatie van de benodigde inspanning van
de coördinator voor de betreffende partner en biedt voldoende financieel draagvlak:
Verdeelsleutel o.b.v. gemeentegrootte (aantal huishoudens)
Buren:

9,9 %

Culemborg:

11,2 %

Geldermalsen:

10,0 %

Lingewaal:

4,1 %

Maasdriel:

9,3 %

Neder Betuwe:

7,8 %

Neerijnen:

4,4 %

Tiel:

17,1 %

West Maas en Waal:

7,2 %

Waterschap Riviernland

9,1 %

Zaltbommel

9,9 %

f. Herijking van de verdeelsleutel o.b.v. gemeentegrootte (aantal huishoudens) vindt twee jaar na
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Vervolgens vindt herijking om de
vier jaar plaats,
g. Facturering van de exploitatiekosten van NWrR aan de individuele NWrR partners, vindt plaats
conform de Algemene Voorwaarden van de gastheerorganisatie.
h. Aanloopkosten (om te komen tot basisovereenkomsten of projectovereenkomsten) worden
paritair verdeeld over de deelnemers.
15. Baten van de samenwerking
a. Het financiële resultaat van de exploitatie van NWrR, zoals deze uit het door de stuurgroep
goedgekeurde jaarverslag blijkt, worden conform de verdeelsleutel in artikel 14, lid e. verdeeld
onder de Partners.
b. Baten als gevolg van de samenwerking (hogere efficiency, kwaliteitsverbetering of milieuwinst)
vallen toe aan de Partners, en worden verder niet onderling verrekend.
16. Inbreng en gebruik gegevens
a. Partners van NWrR stellen de benodigde informatie en gegevens ter beschikking aan NWrR,
uitsluitend indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het behalen van de gezamenlijke
doeleinden van NWrR zoals beschreven in deze samenwerkingsovereenkomst.
b. Partners spreken af dat gegevens worden opgeslagen in het kennissysteem van NWrR en
uitsluitend beschikbaar kunnen worden gesteld aan de NWrR Partners.
1

Het waterschap is als gemiddelde gemeente meegenomen.
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c. Informatie die voortvloeit uit een analyse van de gegevens is beschikbaar voor alle Partners. Deze
informatie is niet vrijelijk beschikbaar voor alle Partners indien de Partner die het betreft, daartoe
verzoekt.
17. Risico’s
a. Kostenoverschrijding ten opzichte van de door de stuurgroep goedgekeurde exploitatie is in
principe niet toegestaan. Indien er onverhoopt een overschrijding dreigt, treedt de coördinator
direct in overleg met de Stuurgroep.
b. Onvoorziene kostenoverschrijdingen tot 10% boven de jaarlijkse exploitatiekosten worden
verdeeld tussen de Partners conform de geldende verdeelsleutel.
c. Indien bedoelde kostenoverschrijdingen meer dan 10% boven de eerder genoemde bedragen
uitkomen, zal de coördinator vooraf een onderbouwing, analyse en voorstel opstellen om de
kosten te verdelen. Na consultatie van de Partners zal de stuurgroep hierover een besluit nemen.
Aansturing
18. Uitgangspunten aansturing
NWrR wordt inhoudelijk aangestuurd door stuurgroep NWrR. De coördinator van NWrR is de
voorzitter van het kernteam en adviseur van de stuurgroep.
19. Stuurgroep
a. De besluitvorming in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst NWrR verloopt via de
stuurgroep NWrR.
b. Bij start van de samenwerking worden de leden van de stuurgroep benoemd door de
afzonderlijke dagelijkse besturen van de partners.
c. De stuurgroep bestaat uit vijf leden, waaronder tenminste het Waterschap. Stuurgroepleden
dienen bestuurder van één der Partners te zijn. Stuurgroepleden vertegenwoordigen de
gezamenlijke Partners en nemen niet deel aan de stuurgroep als zijnde uitsluitend
vertegenwoordiger van de eigen organisatie.
d. In geval een lid van de stuurgroep aftreedt, is tussentijdse opvulling vanuit één van de resterende
Partners die niet in de stuurgroep zijn vertegenwoordigd mogelijk. De stuurgroep zal hiertoe de
resterende Partners consulteren en vragen naar wens en bereidheid om zitting te nemen in de
Stuurgroep. Bij meerdere kandidaten besluit de stuurgroep bij meerderheid.
e. De stuurgroep heeft de volgende taken:
Vaststellen programma NWrR;
Goedkeuren exploitatie en vaststellen van budgetten;
Opdrachtgever van het kernteam cq. coördinator;
Bestuurlijke vertegenwoordiging in opdracht van de Partners;
Bijeenroepen van Partners;
Voorstellen van strategische keuzes voor verdergaande ontwikkeling van de samenwerking;
Vaststellen van jaarverslag en jaarplan, rapporten en aanbiedingsnotities.
f. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid tenzij anders vermeld in de
samenwerkingsovereenkomst. Elk lid heeft 1 stem (paritaire stemverhouding).
g. De stuurgroep is bevoegd tot vaststelling van de jaarbegroting, het jaarverslag en het jaarplan.
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h. De Stuurgroep heeft de bevoegdheid om inzake het functioneren van de medewerkers van NWrR
ongevraagd advies uit te brengen aan de gastheerorganisatie.
20. Kernteam
a. De organisatie NWR wordt begeleid door het ambtelijke kernteam.
b. Het kernteam bestaat uit vijf leden, waaronder tenminste het Waterschap en de coördinator. De
coördinator is voorzitter van het kernteam. Kernteamleden (m.u.v. de coördinator) dienen
ambtenaar bij één der Partners te zijn. Kernteamleden vertegenwoordigen de gezamenlijke
Partners en nemen niet deel aan het kernteam als zijnde uitsluitend vertegenwoordiger van de
eigen organisatie.
c. Bij start van de samenwerking worden de leden van het kernteam benoemd door de stuurgroep.
In geval een lid van het kernteam aftreedt, is tussentijdse opvulling vanuit één van de resterende
Partners mogelijk.
d. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid tenzij anders vermeld in de
samenwerkingsovereenkomst. Elk lid heeft 1 stem (paritaire stemverhouding).
e. Het kernteam heeft de volgende taken:
Geeft advies over jaarbegroting, jaarverslag en jaarplan;
Begeleidt en adviseert NWrR inzake de overige werkzaamheden voortkomende uit de
Samenwerkingsovereenkomst en nader te bepalen Projectovereenkomsten;
Bewaakt tijd, kwaliteit en budget;
Raadpleegt tijdig ambtenaren van de overige partners van NWrR over voor te stellen
besluitvorming in de stuurgroep.
Bereidt agenda en stukken ter bespreking en besluitvorming in de stuurgroep voor;
21. Coördinator
a. Eindverantwoordelijk voor de organisatie van NWrR is de stuurgroep. Onder
verantwoordelijkheid van de stuurgroep stuurt de coördinator de NWrR organisatie aan. De
coördinator rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep.
b. De coördinator kan uitvoerend handelen na goedkeuring van het jaarplan door de stuurgroep.
NWrR opereert binnen de kaders van dit jaarplan en is budgethouder voor de in dit plan
opgenomen bedragen.
c. De taken van de coördinator zijn:
Voorbereiding van bijeenkomsten van stuurgroep en kernteam;
Onderhouden van contacten met bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers;
Onderhouden van contacten met andere overheden, opdrachtnemers,
samenwerkingsverbanden, en andere relevante partijen;
Begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering van de regionale projecten;
Aansturing en ondersteuning van NWrR en de (project)teams;
Het verzorgen en bewaken van het financieel beheer, de communicatie en alle overige
organisatie aspecten rondom NWrR;
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d. Bij aanvang is de coördinator kwartiermaker en neemt het op en inrichten van NWrR ter hand.
Daarbij maakt de coördinator gebruik van de beschikbare kennis en capaciteit bij gemeenten en
waterschap ter ondersteuning. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan specifieke
juridische of financiële expertise.
e. De coördinator is verantwoordelijk voor de volgende implementatie activiteiten: Voorbereiden en
begeleiden van het traject tot ondertekening van zowel de basisovereenkomst(en) als de
projectovereenkomst(en). De coördinator ondersteunt de stuurgroep en het kernteam en start het
programmaproces op.
f. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van een profielschets van
coördinator en de werving en selectie van een coördinator. De coördinator kan reeds medewerker
bij één der partijen zijn.
g. De gastheerorganisatie sluit een arbeidsovereenkomst met de coördinator.
Organisatie
22. Formatie
a. NWrR heeft bij aanvang geen vaste personele formatie. De stuurgroep heeft de bevoegdheid
werknemers aan te stellen. De stuurgroep besluit met tenminste 4/5 meerderheid tot aanstelling
van een medewerker.
b. De coördinator van NWrR wordt ondergebracht bij dan wel is in dienst bij één der partners,
welke optreedt als gastheerorganisatie.
c. Bij eventueel niet functioneren van medewerkers van NWrR, neemt de direct leidinggevende
contact op met de voorzitter van de stuurgroep NWrR. Deze legt een advies ter besluitvorming
neer in de stuurgroep NWrR.
d. In geval van disfunctioneren of langdurige ziekte draagt de gastheerorganisatie, in overleg met
de Stuurgroep NWrR, zorg voor (tijdelijke) vervanging van de betreffende medewerker.
23. Gastheerschap
a. Eén der partners treedt op als gastheerorganisatie voor de functie van coördinator. De
gastheerorganisatie draagt zorg voor ondersteuning van de coördinator. De ondersteuning betreft
de generieke ondersteuning, zoals benodigd voor elk personeelslid. Dit betreft onder andere:
huisvesting, werkplekautomatisering, financiële administratie, personeelsadvies, juridisch advies,
et cetera (oftewel de zogenaamde PIOFACH taken).
b. De coördinator wordt aangesteld voor de duur van twee jaren en betaald door de
gastheerorganisatie.
c. De kosten voor het gastheerschap, die verbonden zijn aan het ondersteunen van de coördinator,
zijn inbegrepen in de uurvergoeding, die partners onderling verrekenen. Er zijn geen
aanvullende vergoedingen te betalen, tenzij de stuurgroep daartoe anders besluit om redenen
van redelijkheid en billijkheid. De vergoeding maakt onderdeel uit van de jaarlijkse
exploitatiekosten van de samenwerking, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
d. Eventuele financiële gevolgen van werkgeversrisico’s worden beschouwd als exploitatiekosten en
als zodanig verdeeld over de partners.
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24. Rapportage en Verantwoording
a.

De coördinator stelt tweemaal per jaar (januari en augustus) een managementrapportage op om
inzicht te bieden in de kosten en tijdsbesteding.

b. Aan het eind van een jaar wordt een jaarverslag opgesteld waarin de formele verantwoording
plaatsvindt aan de Partners.
Algemeen
25. Accountantscontrole
Het financiële jaarverslag van het NWrR wordt voorafgaand aan de goedkeuring door de stuurgroep
onderworpen aan een controle door een externe accountant.
26. Wijzigingen van de overeenkomst
a. De stuurgroep NWrR heeft de bevoegdheid om een wijziging van de
samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden en voor te stellen aan de Partners.
b. Deze overeenkomst kan slechts met 4/5 van de stemmen door de Partners worden gewijzigd of
aangevuld.
27. Onvoorziene omstandigheden
a. Partners treden met elkaar in overleg in het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen
waarin niet in deze overeenkomst wordt voorzien en welke van dien aard zijn dat naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst
niet mag worden verwacht.
b. De stuurgroep besluit met tenminste 4/5 meerderheid, na raadpleging van de Partners, voor
wiens rekening de gevolgen van onvoorziene omstandigheden behoren te komen.
28. Niet nakoming
Bij niet nakoming van financiële of andere verplichtingen is de stuurgroep bevoegd om een partner
uit te sluiten van de samenwerking, indien de stuurgroep NWrR hiertoe met ten minste 4/5 van de
stuurgroepleden besluit, zulks onverminderd het recht op vordering tot nakoming en/of
schadevergoeding.
29. Geschillen
a. Ingeval partijen van inzicht verschillen bij de interpretatie of uitvoering van dit convenant of
daarmee samenhangende afspraken zullen partijen zich sterk inspannen om een en ander
minnelijk met elkaar op te lossen.
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b. Indien de in het vorige lid bedoelde minnelijke oplossing niet wordt bereikt, zal het
meningsverschil, zulks ter keuze van de betrokken partijen, via mediation of een bindend advies
kunnen worden beëindigd. Ingeval partijen over die keuze geen overeenstemming bereiken,
geldt de weg van het bindend advies. Dat bindend advies zal worden uitgebracht door een
onafhankelijke commissie van drie adviseurs, waarvan elk der partijen een adviseur zal
aanwijzen. Die aanwijzing dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één van de partijen
aan de andere partij de wens daartoe schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. De derde adviseur zal
door beide voornoemde adviseurs worden aangewezen binnen veertien dagen nadat zij zijn
benoemd. De adviseurs brengen hun bindend advies uit binnen vier weken nadat de derde
adviseur is benoemd.
c. Nadat het bindend advies is uitgebracht kan een daarbij in het ongelijk gestelde partij het
bindend advies voor zover mogelijk nog ter toetsing voorleggen aan de bevoegde rechter te
Arnhem.
d. Indien één der partijen niet meewerkt aan het tot stand brengen van het bindend advies, zal het
geschil, na ingebrekestelling, door de dan gerede partij kunnen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Arnhem.
e. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit procedures betreffende dit artikel.
30. Aansprakelijkheid
De Partners zijn en blijven ieder voor zich aansprakelijk voor de zorgtaken die hen bij wet zijn
opgedragen en houden in het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst rekening met elkaars
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
31. Inwerkingtreding
De Samenwerkingsovereenkomst NWrR treedt in werking op 30 september 2013.
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HANDTEKENINGENBLAD
Ondergetekenden verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de inhoud van de
samenwerkingsovereenkomst en gaan akkoord met de inhoud. Aldus overeengekomen en
ondertekend te Ammerzoden op 30 september 2013.

I.

Namens de burgemeester van Buren
de heer G.J. van Ingen, wethouder

II.

Namens de burgemeester van Culemborg
de heer H. van Oorschot, wethouder

III. Namens de burgemeester van Geldermalsen
de heer R.S. van Meygaarden, wethouder
IV. Namens de burgemeester van Lingewaal
de heer G. Bel, wethouder
V.

Namens de burgemeester van Maasdriel
de heer R. Smits, wethouder

VI. Namens de burgemeester van Neder Betuwe
de heer J.M. Schuurman, wethouder
VII. Namens de burgemeester van Neerijnen
de heer T. Kool, wethouder
VIII. Namens de burgemeester van Tiel
mevrouw C. van Rhee Oud Ammerveld, wethouder
IX. Namens de burgemeester van West Maas en Waal
De heer T.P.M. Hol, wethouder
X.

Namens de burgemeester van Zaltbommel
de heer A.C.M. Bragt, wethouder

XI. Namens de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland
de heer G.V. den Hartog, heemraad
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BIJLAGE 1
Bij aanvang is NWrR beperkt tot de functie van één coördinator (en enige capaciteit voor
ondersteuning). Een bescheiden groei binnen NWrR is mogelijk.
De coördinator is ambtelijk secretaris van de stuurgroep NWrR en tevens voorzitter van de kernteam
NWrR.
De stuurgroep is opdrachtgever richting NWrR. De coördinator legt periodiek verantwoording af over
het functioneren van NWrR aan de stuurgroep. De stuurgroep wordt voorgezeten door een voorzitter,
welke met name een coördinerende en begeleidende rol vervult, en geen andere
beslissingsbevoegdheid heeft dan de overlegleden van de stuurgroep.
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