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gemeente gebruik blijven maken van de diensten van deze organisatie tot en met 
2022. Platform 31 levert advies en ondersteuning, gebaseerd op een nieuw 
convenant tussen de G40 en Platform31. Omdat de G40 geen 
rechtspersoonlijkheid heeft sluiten de gemeenten afzonderlijk een overeenkomst 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De bijgevoegde overeenkomst te sluiten met Platform 31 voor advies en 

ondersteuning voor de periode 2019 tot en met 2022. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
De G40-organisatie heeft eind vorig jaar een nieuw convenant met Platform 31 afgesloten (bijlage 2). 
Het bestaande convenant liep eind 2018 af. Het nieuwe convenant vormt de basis voor een 
standaard uitvoeringsovereenkomst die de gemeenten met Platform 31 aangaan (bijlage 1). De 
overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2022 en wordt door de gemeenten afzonderlijk gesloten 
omdat de G40 geen eigen rechtspersoon heeft. De overeenkomst is inhoudelijk gelijk aan de 
overeenkomst die einde 2018 is afgelopen. Na het instemmen door het college wordt de 
overeenkomst door de algemeen directeur namens de gemeente  ondertekend.  
 
2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. De bijgevoegde overeenkomst te sluiten met Platform 31 voor advies en ondersteuning voor 
de periode 2019 tot en met 2022. 
 
3. Beoogd resultaat 
Met het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst kan de gemeente gebruik blijven maken van advies 
en ondersteuning door Platform 31.  
 
4. Argumenten 
 
1. Bestaand beleid wordt voortgezet. 
De overeenkomst vervangt de bestaande overeenkomst die sinds 2014 bestaat en is hieraan gelijk. 
 
2. Gemeenten zijn tevreden over de ondersteuning die P31 biedt. 
Via onder meer de G40 pijlers en het G40 coördinatorenoverleg is vooraf nagegaan of gemeenten 
een nieuwe overeenkomst met P31 positief beoordelen. Dit bleek het geval. Het algemeen bestuur 
van de G40 heeft op 27 oktober 2018 unaniem de nieuwe overeenkomst vastgesteld. In de afgelopen 
periode heeft P31 voor Haarlem advisering gegeven op diverse beleid onderdelen(bijvoorbeeld, 
wonen, sociaal domein, duurzaamheid), is door beleidsmedewerkers deelgenomen aan door P31 
georganiseerde leertrajecten en heeft P31 ondersteuning gegeven bij de voorbereiding van externe 
bijeenkomsten die vanuit Haarlem zijn georganiseerd.  
 
3. Het convenant regelt zowel algemene ondersteuning aan de G40 als individuele ondersteuning aan 
gemeenten.  
40% van het convenant is gericht op algemene ondersteuning via het G40 stedennetwerk. 60% van 
het convenant wordt ingezet voor projecten en gerichte ondersteuning op maat per gemeente. Deze 
percentages zijn gelijk  aan het voorgaande convenant. Het totale budget (voor alle gemeenten 
tezamen) van het convenant bedraagt afgerond € 540.000,--.  
 
4. De kosten worden gedekt uit bestaand budget. 
In de programmabegroting/meerjarenraming is structureel voor de samenwerking met P31 een 
bedrag van €20762,- opgenomen voor de ondersteuning via de uitvoeringsovereenkomst. Dit is 
€ 0,13 per inwoner en gebaseerd op 161.260 inwoners op 1 januari 2019. Het bedrag per inwoner is 
gelijk voor alle G40 gemeenten.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 
 
1. Het gebruik van advies en ondersteuning door Platform 31 kan worden verbreed. 
Uit een analyse over het gebruik van de ondersteuning in het afgelopen jaar blijkt dat in Haarlem met 
name door afdelingen in het sociaal domein en vanuit het thema duurzaamheid gebruik is gemaakt 
van de ondersteuning. Bij de afdelingsmanagers zal door den G40-coördinator de mogelijkheden van 
advies en ondersteuning door Platform 31 onder de aandacht worden gebracht.  
 
 
6. Uitvoering 
Na het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst wordt de samenwerking van Haarlem en P31 
voortgezet. Deze loopt enerzijds via de G40 themagroepen en pijleroverleggen en anderzijds via 
gerichte (vaak rechtstreekse) contacten vanuit de vakafdelingen.  
 
Ten minste één  keer per jaar heeft overleg plaats tussen de directeur P31 en de algemeen directeur. 
In dit overleg wordt de voortgang en de P31 inzet besproken.  
 
 
7. Bijlagen 
Bijlage 1: uitvoeringsovereenkomst gemeente Haarlem P31 voor de periode 2019 /2022 
Bijlage 2: overkoepelend convenant g40 stedennetwerk /P31: samen op weg naar aantrekkelijke en 

krachtige steden 2019 -2022 

 

 

 

 


