
Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Convenant G40-Stedennetwerk en 

Platform31: Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2023 t/m 2027 

 

De stichting, Stichting Platform31, gevestigd aan het Koningin Julianaplein 10 (7e verdieping) 

te Den Haag, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder, de heer 

V. Everhardt, hierna te noemen: Platform31 

 

en 

 

De gemeente Haarlem, gevestigd aan Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem, in deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door  de heer R. Berkhout op basis van het collegebesluit 

‘Samenwerkingsovereenkomst gemeente Haarlem en Platform 31: Samenwerken aan 

Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2023 t/m 2027’, van  ………… (datum), hierna te 

noemen: de gemeente 

 

gezamenlijk ook aangeduid als de partijen 

 

Overwegende dat: 

 de stichting Platform31 en het G40-Stedennetwerk op 19 december 2022 een 

Convenant hebben gesloten waarmee zij een samenwerkingsverband zijn 

aangegaan voor de periode 1 maart 2023 t/m 31 december 2027; 

 het G40-Stedennetwerk een samenwerkingsverband betreft tussen 41 gemeenten; 

 het G40-Stedennetwerk geen rechtspersoonlijkheid heeft; 

 in het Convenant tussen Platform31 en het G40-Stedennetwerk afspraken zijn 

gemaakt waarvan het wenselijk is dat deze afspraken door zowel Platform31 als de 

individuele gemeenten nagekomen worden. 

 

Partijen komen daarbij het navolgende overeen 

 

Artikel 1 Duur samenwerkingsovereenkomst 

 

1.1 De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 maart 2023 en loopt van rechtswege af 

op 31 december 2027 zonder dat daarvoor enige opzegging vereist is. 

1.2 De uitvoeringsovereenkomst kan tussentijds beëindigd worden door beide partijen door 

middel van een schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij. 



1.3 De beëindiging dient voor 1 september van het lopende jaar tegen 1 januari van het 

komende kalenderjaar schriftelijk aan de andere partij gezonden te worden, waardoor 

een opzegtermijn van vier maanden in acht genomen wordt. 

 

Artikel 2 Inhoud samenwerking 

 

2.1 Platform31 biedt de gemeente een samenwerking die leidt tot hetgeen vermeld onder 

punt 2 in het Convenant alsmede in Bijlage I bij het Convenant. 

2.2 Naast de samenwerking zoals vermeld in het Convenant is het ook mogelijk dat 

Platform31 een aanvullende samenwerking aangaat met, en/of producten en diensten 

levert aan, de gemeente. Over het verrichten van eventuele aanvullende 

werkzaamheden zullen partijen nader overleg voeren en zullen de gemaakte afspraken in 

dit kader separaat worden vastgelegd.  

 

Artikel 3 Prijs 

 

3.1 De gemeente betaalt aan Platform31 een bedrag van € 0,15 ex BTW per inwoner per 

jaar. Gebaseerd op gegevens van het CBS met peildatum 1 januari 2022 is dit een 

totaalbedrag van € 24.429,- ex BTW per jaar. 

 

Artikel 4 Overige bepalingen 

 

4.1 Indien tussen partijen een geschil mocht ontstaan over de inhoud van onderhavige 

samenwerkingsovereenkomst treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg 

teneinde een passende oplossing te vinden. 

4.2 Indien het vinden van een passende oplossing niet lukt wijzen beide partijen een terzake 

kundige persoon aan. Deze beide deskundigen wijzen samen een onafhankelijke derde 

terzake kundige persoon aan. Deze Commissie van Wijzen voorziet partijen van een niet-

bindend advies. 

4.3 Indien een van beide partijen zich niet kan vinden in het advies als bedoeld in artikel 4.2 

van deze uitvoeringsovereenkomst zal deze partij het geschil kunnen voorleggen aan de 

in deze bevoegde Rechtbank. 

4.4 Op deze uitvoeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 

 



Aldus in tweevoud opgemaakt te Haarlem op ……………… (datum) 

 

 

 …………………….. (handtekening) 

V. Everhardt R. Berkhout 

Directeur-Bestuurder stichting Platform31 Wethouder 


