
Samenwerkingsovereenkomst cultuurregio Noord-Limburg, Roermond en Weert

Partijen,

De gemeente Beesel, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer M.H.J. Roelofs, in zijn hoedanigheid van wethouder gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …, 

en

De gemeente Bergen, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw C.W.J.M Roefs, in haar hoedanigheid van wethouder, gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Gennep, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer P.J.J. Lucassen, in zijn hoedanigheid van wethouder, gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Horst aan de Maas, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer H.J.L. Geurts, in zijn hoedanigheid van wethouder, gelet op het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Mook en Middelaar, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw C.G.P.M. Peters, in haar hoedanigheid van wethouder, gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Peel en Maas, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer W.G.M. Hermans, in zijn hoedanigheid van wethouder, gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Roermond, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer F.J. Pleyte,  in zijn hoedanigheid als wethouder, gelet op het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Venlo, ten deze gelet op artikel 171, van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw M.P.A.G. Pollux-Linssen, in haar hoedanigheid van wethouder, gelet 
op het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en

De gemeente Venray, ten deze gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw A.H. M. Thielen, in haar hoedanigheid van wethouder, gelet op het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. …,

en



De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.W. Gabriëls, in zijn 
hoedanigheid van wethouder, gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. …,

hierna gezamenlijk te noemen: ‘de Gemeenten’,

overwegende dat:

 de Gemeenten vanaf maart 2019 op onderdelen samenwerken op het gebied van cultuur. Om 
in de toekomst vanuit gezamenlijkheid besluiten te kunnen nemen en mogelijke verbindingen 
aan te gaan met derden, is een formele samenwerking voor de Noord Limburgse gemeenten 
en Weert wenselijk. 

 de Gemeenten afspraken wensen te maken over de uitvoering van het projectplan “Samen 
ontwikkelen door te doen 2019-2021”, over de wijze van samenwerken en de rechten en 
verplichtingen over en weer en deze afspraken wensen vast te leggen in onderhavige 
overeenkomst.

en komen overeen als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze Overeenkomst wordt gebruik gemaakt van de navolgende definities. Definities worden met 
een hoofdletter beschreven. 
1.1 College: college van burgemeesters en wethouders van een Gemeente.
1.2 Gemeente: een deelnemende gemeente aan deze samenwerkingsovereenkomst.
1.3 Overeenkomst: onderhavige samenwerkingsovereenkomst.
1.4 Projectplan: “Samen ontwikkelen door te doen” 2019-2021 

Artikel 2 Ingangsdatum en duur van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle partijen en heeft een 
looptijd tot en met 31 december 2021. De Overeenkomst wordt vervolgens telkens 
stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.

Artikel 3 Onderwerp van de overeenkomst
Deze Overeenkomst heeft tot doel de wijze van samenwerken tussen de Gemeenten 
vast te leggen in het kader van de uitvoering van het Projectplan teneinde de daarin 
gestelde doelen te verwezenlijken. 

Artikel 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
4.1 Iedere Gemeente draagt binnen haar eigen taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden bij aan de benodigde werkzaamheden gedurende en ten behoeve van 
het Projectplan en zet daarvoor de benodigde eigen capaciteit en/of middelen in. 

4.2 De Gemeenten bevorderen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van 
wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures 
tot het nemen van publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen. 

4.3 De Gemeenten dragen zorg voor de benodigde volmachten in het kader van de 
uitoefening van de in deze Overeenkomst opgenomen taken en bevoegdheden.

Artikel 5        Stuurgroep
5.1 De stuurgroep bestaat uit de wethouders cultuur dan wel diens (conform de lokale 

afspraken) plaatsvervanger, van elke deelnemende Gemeente en is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het gezamenlijk projectplan en het verwezenlijken van de daarin 
gestelde doelen.

5.2 De stuurgroep kiest  uit zijn midden een voorzitter. Deze rol is bij het aangaan van 
dezen overeenkomst en voor de duur van het projectplan, neergelegd bij de wethouder 
van de gemeente Venray. Tot plaatsvervangend voorzitter wordt de wethouder van de 
gemeente Weert benoemd.

5.3 De stuurgroep bepaalt zelf de frequentie en inhoud van zijn bijeenkomsten.



5.4 Binnen de kaders van het Projectplan en de beschikbare middelen, heeft de stuurgroep 
de bevoegdheid om sturing te geven aan de vastgestelde ambities en doelen.

5.5 Besluiten worden door de stuurgroep met volstrekte meerderheid van de leden, 
genomen.

5.6 De gemeenten c.q. de colleges verlenen aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Venray, volmacht c.q. mandaat om de volgende 
bevoegdheden uit te oefenen:

- het aangaan en opzeggen van overeenkomsten met derden, binnen de door 
de gemeenten vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders van het 
Projectplan. Bij het verlenen van opdrachten wordt het aanbestedingsbeleid 
van de gemeente Venray in acht genomen;

- het aanvragen, ontvangen en verantwoorden van subsidie(s) of andere 
middelen, voor zover deze bijdragen aan de uitvoering van het Projectplan.

- het verstrekken, uitbetalen en vaststellen van subsidie inclusief de daarbij 
behorende voorbereidingshandelingen binnen de vastgestelde inhoudelijke 
en financiële kaders van het Projectplan. Hierbij wordt de Algemene 
Subsidieverordening van de gemeente Venray gehanteerd.

5.7 De bevoegdheden worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in het 
Mandaatbesluit van de gemeente Venray.

5.8 De stuurgroep informeert de Colleges jaarlijks over ontwikkelingen en resultaten die 
voortkomen uit de uitvoering van het plan “Samen ontwikkelen door te doen 2019-
2021”. 

Artikel 6 Beleidsteam
6.1 Het beleidsteam bestaat uit beleidsadviseurs van elke deelnemende gemeente binnen 

het maatschappelijk domein, met als focus cultuurbeleid.
6.2 Het beleidsteam kiest uit haar midden een voorzitter. Deze rol is voor de duur van het 

projectplan.
6.3 Het beleidsteam bepaalt zelf de frequentie en inhoud van de bijeenkomsten. De 

voorzitter van het beleidsteam stemt hiertoe af met de voorzitter van de stuurgroep.
6.4 Het beleidsteam adviseert de stuurgroep en bewaakt de kaders van het Projectplan en 

het operationaliseren ervan.
6.5 Het beleidsteam bereidt voorstellen voor de stuurgroep voor, in het kader van de 

uitvoering van het eerder genoemde projectplan. Indien noodzakelijk zorgt zij tevens 
voor doorgeleiding van voorstellen die door de stuurgroep zijn geaccordeerd naar de 
Gemeenten.

6.6 Het beleidsteam is verantwoordelijk voor een evaluatie- en monitoring plan. 
6.7 De Gemeenten zijn, op verzoek van het beleidsteam, verantwoordelijk voor een 

adequate ondersteuning op tenminste juridisch en financieel gebied.

Artikel 7 Gemeentelijke bijdrage
7.1 De Gemeenten dragen naar evenredigheid bij aan de uitvoering van het Projectplan 

conform de verdeling zoals weergegeven in de bijlage bij deze overeenkomst. De 
overeengekomen bijdrage wordt jaarlijks overgemaakt aan de gemeente Venray. 

7.2 De gemeente Venray  treedt op als beheerder van het budget en draagt zorg voor 
afhandeling van betaalopdrachten na afstemming met de voorzitter van het 
beleidsteam.

Artikel 8 Communicatie
8.1 De stuurgroep stelt een gezamenlijke communicatiestrategie op en stemmen 

communicatie uitingen met elkaar af, zodanig dat externe communicatie over de 
uitvoering van het Projectplan alleen met goedkeuring van alle leden van de stuurgroep 
geschiedt. Uitgangspunt hierbij is dat de Gemeente welke de voorzitter van de 
stuurgroep levert  belast is met en verantwoordelijk is voor de communicatie over de 
uitvoering van het Projectplan en daarin wordt ondersteund door alle Gemeenten. 

8.2 Het woordvoerderschap over de uitvoering van de Regiovisie in de pers en de media is 
in handen van de voorzitter van de stuurgroep. De Gemeenten communiceren alleen 
dan afzonderlijk over onderdelen van de uitvoering van het Projectplan indien dat 
betrekking heeft op eigen publiekrechtelijke bevoegdheden. Ook in die gevallen stemt 



de betreffende Gemeente haar externe communicatie zo mogelijk vooraf af met de 
stuurgroep.  

Artikel 9 Wijziging van de Overeenkomst
9.1 Elke Gemeente kan de andere Gemeenten verzoeken deze 

samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke
instemming van alle Gemeenten. 

9.2 De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze 
Overeenkomst gehecht en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel. 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
10.1 Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde uitvoering 

van (enige bepaling van) deze Overeenkomst naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) 
wijziging of (gedeeltelijke) opzegging van deze Overeenkomst. 

10.2 In geval de Overeenkomst niet of althans niet op de door de Gemeenten 
bij het aangaan van de Overeenkomst voorgestane wijze kan worden 
uitgevoerd, bezien Gemeenten of deze overeenkomst wijziging of 
(gedeeltelijke) beëindiging behoeft. 

10.3 De Gemeente, aan wier zijde een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid of het
tweede lid opkomt, is gehouden de andere Gemeenten daarvan onmiddellijk in kennis 
te stellen en in overleg te treden om de ontstane situatie en de consequenties daarvan 
te beperken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen in de geest van deze 
Overeenkomst. Dit overleg vindt plaats binnen een maand nadat een
Gemeente de wens daartoe aan de andere Gemeenten schriftelijk kenbaar heeft 
gemaakt. 

10.4 Indien het overleg zoals bedoeld in lid 3 niet binnen twee maanden tot 
overeenstemming heeft geleid tussen de Gemeenten, kan een Gemeente een beroep
doen op de in deze Overeenkomst opgenomen geschillenregeling.

Artikel 11 Beëindiging en opzegging van de Overeenkomst 
11.1 De Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd, indien de Gemeenten gezamenlijk 

besluiten de samenwerking eerder te beëindigen op grond van artikel 10, met dien 
verstande dat de Overeenkomst voortduurt voor zover en zolang dit noodzakelijk is voor 
de afwikkeling van de Overeenkomst.

11.2 Bij beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst dragen gemeenten zorg voor
een correcte afwikkeling, zoals de financiële afrekening naar evenredigheid van    
inbreng en de overdracht van gegevens.

11.3 Elke Gemeente kan deze Overeenkomst met inachtneming van een
termijn van zes maanden schriftelijk opzeggen. De opzeggende gemeente is gehouden 
bij te dragen in de kosten voor het lopende jaar.

11.4 De Gemeenten zijn in geval van beëindiging of opzegging niet gehouden elkaar enige 
schade te vergoeden. In het geval van beëindiging wordt in goed overleg 
geïnventariseerd welke reeds ter zake van deze Overeenkomst gemaakte kosten er zijn 
en volgens welke verdeling deze kosten in redelijkheid door de Gemeenten worden 
gedragen.

Artikel 12 Geschillenregeling
12.1 Deze Overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar.
12.2 De Gemeenten voorkomen dat er handelingen worden verricht, maatregelen of 

besluiten worden genomen die de belangen van een of meerdere Gemeenten bij de 
uitvoering van deze Overeenkomst schaden. De Gemeenten zullen zich inspannen om 
de Regiovisie tot uitvoering te kunnen brengen en spannen zich daartoe in teneinde dat 
binnen de vastgestelde kaders tot stand te brengen. 

12.3 Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst worden, met 
uitsluiting van de rechter, in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Een geschil is 
aanwezig indien een van de Gemeenten dat stelt. Indien een minnelijke oplossing niet 
wordt bereikt, wordt vervolgens geprobeerd geschillen via mediation op te lossen. De 
kosten van mediation worden gelijkelijk over de betrokken gemeenten verdeeld, 
ongeacht het resultaat.



Artikel 13 Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet, treden de Gemeenten met 
elkaar in overleg.

Aldus overeengekomen en in tienvoud ondertekend te …………… op …  

De gemeente Beesel:
M.H.J. Roelofs, wethouder, 

De gemeente Bergen
C.W.J.M. Roefs, wethouder,

De gemeente Gennep
P.J.J. Lucassen, wethouder,

De gemeente Horst aan de Maas
 H.J.L. Geurts, wethouder,

De gemeente Mook en Middelaar
C.G.P.M. Peters, wethouder,

De gemeente Peel en Maas
W.M.G. Hermans, wethouder,

De gemeente Venlo
M.P.A.G. Pollux-Linssen, wethouder,

De gemeente Roermond
F.J. Pleyte, wethouder,

De gemeente Venray
A.H.M. Thielen, wethouder,

De gemeente Weert
G.W.J. Gabriëls, wethouder, 



Bijlage:

Financiële gevolgen 
De kosten van het plan worden gedragen door de deelnemende gemeenten en door de Provincie 
Limburg. 
De kosten van het plan bestaan deels uit proceskosten en uit mogelijke projectkosten voor de 
uitvoering van pilotprojecten. De Provincie Limburg en de gemeenten zorgen beiden voor een inzet 
van totaal € 80.000,00 voor de jaren 2019 en 2020.  Dus het totale beschikbare budget bedraagt € 
160.000 voor twee jaar.

Voor de deelnemende gemeenten is er een verdeling gemaakt op basis van inwonertal
      2019              2020

Gemeente Beesel €   2.500,- €   2.500,-
Gemeente Bergen €   2.500,- €   2.500,-
Gemeente Gennep €   2.500,- €   2.500,-
Gemeente Horst aan de Maas €   5.000,- €   5.000,-
Gemeente Mook en Middelaar €   2.500,- €   2.500,-
Gemeente Peel en Maas €   5.000,- €   5.000,-
Gemeente Roermond €   5.000,- €   5.000,-
Gemeente Venlo €   7.500,- €   7.500,-
Gemeente Venray €   5.000,- €   5.000,-
Gemeente Weert €   5.000,- €   5.000,-
Provincie Limburg € 37.500,- € 37.500,-
Totaal € 80..000,- € 80.000,-


