Subsidieovereenkomst met coöperatie de Wâldsang UA 2020
Ondergetekenden,
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, hierna te noemen ‘de
gemeenten',
en
de coöperatie de Wâldsang UA, vertegenwoordigd door het bestuur, hierna te noemen
‘de coöperatie’,
verklaren te zijn overeengekomen dat:
a. de coöperatie kunstzinnige vorming laat verzorgen binnen de gemeenten
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân (gedeelte voormalig Kollumerland
c.a.) en Tytsjerksteradiel;
b. de gemeenten de coöperatie jaarlijks een productsubsidie verlenen voor door de
coöperatie te verrichten prestaties waardoor een bijdrage wordt geleverd ten behoeve
van het realiseren van de onder a. genoemde doelstelling.
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze subsidieovereenkomst wordt verstaan onder:
1. coöperatie: een faciliterend orgaan ten dienste van zelfstandig werkende docenten
voor zowel hun individuele als gezamenlijke belangen.
2. leden van de coöperatie: docenten die muziekonderwijs en andere vormen van
cultuuronderwijs aanbieden aan de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen,
Dantumadiel, Noardeast-Fryslân (gedeelte voormalig Kollumerland c.a.),
Tytsjerksteradiel en daarbuiten.
3. activiteit: lang en kort cursorisch onderwijs in de basisscholen en aan particulieren,
samenspel, projecten, uitvoeringen, workshops en andere activiteiten zoals
omschreven in het jaarplan;
4. jaarplan: een jaarlijks door de coöperatie vastgesteld plan waarin de te leveren
prestaties per activiteit en per gemeente staan beschreven;
5. kostprijs: totaal van alle kosten verminderd met de vaste kosten en de
huisvestingslasten;
6. vaste kosten: kosten voor coördinatie, administratie en centrale huisvesting in
Buitenpost;
7. huisvestingslasten: de kosten van huur en andere met de leslocaties samenhangende
kosten, te weten energielasten en heffingen van overheidswege.
Artikel 2
Algemene subsidieverordening
Op de subsidiëring bedoeld in deze subsidieovereenkomst zijn de bepalingen van de
Algemene subsidieverordening van de betreffende gemeente van toepassing.
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Artikel 3
Productsubsidie
De aan de coöperatie maximaal te verstrekken jaarlijkse subsidie, zoals vastgelegd in de
beschikking tot subsidieverlening, bestaat per gemeente uit de volgende onderdelen:
1. een subsidie voor het vooraf overeengekomen aantal lesuren in de basisscholen;
2. een subsidie voor het vooraf overeengekomen aantal lesuren per activiteit, aan de
hand van een kostprijs per lesuur;
3. de vaste kosten, te verdelen op basis van het aantal inwoners per gemeente per 1
januari van het voorgaande jaar;
4. de huisvestingslasten van de leslocaties op het grondgebied van de betreffende
gemeente.
Artikel 4
Prestaties
1. De coöperatie biedt de activiteiten aan in de gemeente voor een vooraf
overeengekomen aantal lesuren in de basisscholen of aantal leerlingen, zoals
vastgelegd in het jaarplan van de coöperatie en de beschikking tot subsidieverlening.
2. Het staat de coöperatie vrij buiten de met de gemeente afgesproken prestaties
andere activiteiten binnen haar doelstelling uit te voeren. De coöperatie laat deze
activiteiten minimaal kostendekkend uitvoeren. Het exploitatierisico voor deze
activiteiten ligt bij de coöperatie en de inkomsten en uitgaven worden verantwoord in
de jaarrekening.
3. Bij afwijkingen van minder dan 5% naar beneden van het totaal aantal
overeengekomen lesuren per gemeente vindt geen verrekening plaats.
4. Afwijkingen naar boven van het totaal overeengekomen lesuren komen alleen voor
subsidie in aanmerking na voorafgaand overleg met en toestemming van de
betreffende gemeente.
5. Het in het vierde lid genoemde is alleen van toepassing bij overschrijding van de
verleende subsidie.
Artikel 5
Planning
1. De coöperatie dient vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt
verleend, een aanvraag tot subsidieverlening in bij de betreffende gemeente.
2. De aanvraag tot subsidieverlening wordt vergezeld van een jaarplan, een op het
jaarplan gebaseerde begroting en de meerjarenbegroting.
3. Het in het tweede lid genoemde jaarplan is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan en
de meerjarenbegroting.
Artikel 6
Control
1. De coöperatie dient vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor subsidie wordt
verleend, een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de betreffende gemeente.
2. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt vergezeld van een inhoudelijk verslag:
a. onderdeel van het jaarverslag is een overzicht van de in de gemeente geleverde
prestaties;
b. een uitgebreid inhoudelijk verslag over het voorgaande schooljaar, lopend van
september tot juli;
c. een kort inhoudelijk verslag over de periode september tot en met december van
het lopend schooljaar.
3. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt daarnaast vergezeld van een door een
gecertificeerde accountant goedgekeurde jaarrekening.
Artikel 7
Overleg en informatie
1. Ten minste tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de
vier gemeenten en de coöperatie.
2. Onderdeel van het in het eerste lid genoemde overleg is in ieder geval het jaarplan,
het aantal lesuren in de basisscholen en het vrijetijdsonderwijs, het aantal leerlingen,
eventuele afwijkingen van meer dan 5% van het totaal aantal overeengekomen
lesuren per gemeente en de leslocaties per gemeente.
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3. Ten minste één van de in het eerste lid genoemde overleggen is een bestuurlijk
overleg.
4. De coöperatie dient informatie te verstrekken indien de gemeente daarom vraagt.
Artikel 8
Duur van de overeenkomst
1. De subsidieovereenkomst gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.
2. De gemeenten starten uiterlijk 1 februari 2020 een overleg met de coöperatie
teneinde afspraken te maken over het al dan niet verlengen van deze overeenkomst,
dan wel een nieuwe of inhoudelijk gewijzigde overeenkomst.
3. De gemeenten nemen uiterlijk 1 juli 2020 een besluit over het al dan niet verlengen
van deze overeenkomst.
Artikel 9
Aanpassing van de overeenkomst
1. Indien de gemeente ten gevolge van rijks- of gemeentebeleid gedwongen is te
bezuinigen, kan de gemeente, na overleg met de coöperatie, de subsidie wijzigen in
relatie tot de te leveren prestaties.
2. De gemeente neemt een termijn van zes maanden voorafgaand aan het subsidiejaar
in acht voordat de wijziging kan ingaan.
3. Indien zich ten aanzien van een partij onvoorziene omstandigheden voordoen, die
zodanig zijn dat de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid,
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst tot verlenen van subsidie niet
mag verwachten, of ongewijzigde uitvoering van de prestaties niet mag worden
verwacht, plegen partijen onderling overleg, teneinde tot overeenstemming te komen
over een wijziging van de overeenkomst.
Artikel 10
Beëindiging van de overeenkomst
1. Indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waarbij wijziging van de
overeenkomst op grond van artikel 9 geen oplossing biedt, kunnen partijen de
overeenkomst beëindigen.
2. Het opzeggen van deze overeenkomst en het beëindigen van de relatie met de
coöperatie door één van de gemeenten gaat in op 31 december van het betreffende
jaar.
3. Een besluit, zoals vermeld in het tweede lid, wordt minimaal één jaar hieraan
voorafgaand gemeld aan alle betrokken partijen.
4. Een gemeente die de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst
beëindigt, vergoedt de door alle partijen onderkende desintegratieschade.
5. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over beëindiging van deze
overeenkomst, is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
Geschillenregeling
1. Een geschil is aanwezig, als één van de partijen dit schriftelijk aan de andere partijen
meedeelt.
2. In geval van een geschil wenden partijen zich tot een door partijen gezamenlijk aan
te wijzen mediator, die staat ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie
Nederland (MfN) te Rotterdam.
3. Partijen wenden zich binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling als
bedoeld in het eerste lid gezamenlijk tot de mediator als bedoeld in het vorige lid.
4. Als bemiddeling binnen twee maanden na de inschakeling van de mediator niet leidt
tot een oplossing van het geschil, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank.
5. De voorgaande bepalingen brengen geen wijziging in de bevoegdheid van partijen om
zich te wenden tot de voorzieningenrechter.
Artikel 12
Citeertitel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als ‘Subsidieovereenkomst met coöperatie
de Wâldsang UA 2020’.
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Aldus opgemaakt en overeengekomen,

namens de coöperatie,

T. Dijk,
voorzitter

A. IJtsma,
secretaris

namens de gemeente Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer,
burgemeester
namens de gemeente Dantumadiel,

K. Agricola,
burgemeester
namens de gemeente Noardeast-Fryslân,

drs. H.H. Apotheker,
burgemeester
namens de gemeente Tytsjerksteradiel,

drs. L.J. Gebben,
burgemeester
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