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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022
Tevens van toepassing als projectperiode verlengd wordt. In dat geval geldt als einddatum de verlenging.

Ondergetekende partijen:
1. Gemeente Roermond, in deze vertegenwoordigd door de heer Y. Rijchwalski, Clustermanager Sociale 

Zaken realisatie, in de rol van aanvrager én uitvoerder.

en

2. Gemeente Weert, in deze vertegenwoordigd door de heer M.J. van den Heuvel;
3. Gemeente Nederweert, in deze vertegenwoordigd door mevrouw M. van Deursen;
4. Gemeente Maasgouw, in deze vertegenwoordigd door de heer S.H.M. Strous;
5. Gemeente Echt-Susteren in deze vertegenwoordigd door de heer J.W.M.M.J. Hessels;
6. Gemeente Roerdalen, in deze vertegenwoordigd door mevrouw M.D. de Boer-Beerta;
7. Westrom, in deze vertegenwoordigd door mevrouw N.B.H. Timmermans;
8. Werkpuntkom, in deze vertegenwoordigd door mevrouw C. Moonen

NB. 
De uitvoering van de werkzaamheden van de gemeente Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen gebeurt in 
een samenwerkingsverband, maar voor de ondertekening zijn elk van deze gemeenten verantwoordelijk.

hierna gezamenlijk te noemen partijen

Overwegende dat: 

• De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, overeenkomstig de geldende regelgeving 
ten aanzien van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 actieve inclusie REACT-EU, subsidie verstrekt in het 
kader van toeleiding naar betaalde arbeid voor langdurig werklozen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt in het kader van Extra Covid 19 ondersteuning;

• Gemeente Roermond namens de arbeidsmarktregio Midden-Limburg als aanvrager optreedt voor de 
ESF- subsidieaanvraag uit de programmaperiode 2014-2020 met een looptijd van 1 juli 2020 tot 1 juli 
2022, op basis van de gewijzigde regelgeving zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant;

• Gemeente Roermond als aanvrager van de ESF-subsidie eindverantwoordelijk is voor de inrichting van 
een deugdelijke ESF-projectadministratie op centraal niveau ten behoeve van de juiste en volledige 
verantwoording van de uit te voeren subsidiabele ESF-activiteiten in haar arbeidsmarktregio;

• De gepubliceerde regeling bekend wordt verondersteld bij partijen;
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• De voorwaarden waaraan voldaan moet worden op basis van de regeling bekend wordt verondersteld 
bij partijen;

• De subsidieaanvraag is ingediend op 21-6-2021 en partijen wensen samen te werken. Voor de aanvraag 
is voor arbeidsmarktregio Midden-Limburg een subsidiebudget beschikbaar gesteld van € 1.358.200,- 
beschikbaar gesteld door Uitvoering van Beleid SZW;

• Partijen wensen de wederzijdse rechten en plichten voortvloeiende uit de subsidieaanvraag in 
onderhavige overeenkomst vast te leggen.

En komen als volgt overeen:

Art. 1 Subsidieaanvraag
1. Gemeente Roermond treedt op als formeel aanvrager ten behoeve van de aangevraagde ESF- subsidie. 

Hieraan is verbonden dat de partijen de krachtens de subsidieregeling gestelde voorschriften naleven 
en de financiële risico’s voor het eigen onderdeel dragen die verbonden zijn aan de subsidie. Tevens 
dienen partijen de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden na te leven. Gemeente Roermond 
vertegenwoordigt de belangen van de regio-gemeenten;

2. Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent:
a. de voorwaarden waaronder de gemeente Roermond subsidie heeft aangevraagd;
b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de voorschriften van de subsidieregeling.

Art. 2 Projectuitvoering en administratieve voorschriften
1. Partijen dragen bij in de realisatie van de projectactiviteiten zoals deze zijn opgenomen in de in te 

dienen ESF- subsidieaanvraag;
2. Partijen verbinden zich aan de bepalingen en voorwaarden van de subsidieregeling, de beschikkingen 

zoals afgegeven bij de aanvraag, alsmede de aanvullende afspraken in deze overeenkomst. 
3. Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten kan door partijen geen verzoek tot uitbetaling van 

een voorschot worden ingediend. De activiteiten dienen volledig te worden voorgefinancierd;
4. Partijen verplichten zich een projectadministratie te voeren die voldoet aan de eisen van de ESF- 

subsidieregelgeving 2014-2020, de wijziging in het Staatscourant op 16-4-2021, de aanvullende 
voorwaarden van Uitvoering van Beleid SZW zoals opgenomen in de Handleiding Projectadministratie 
en de afspraken projectadministratie zoals ingediend bij de aanvraag om de uitgevoerde activiteiten en 
de daarbij behorende kosten te verantwoorden richting subsidiënt; 

5. De projectadministratie die in het kader van dit project gevoerd moet worden, wordt binnen de locatie 
van en door partijen ingericht. Gemeente Roermond instrueert partijen hoe de administratie moet 
worden ingericht en welke gegevens partijen moeten aanleveren; 

6. Bij de verantwoording van subsidiabele projectactiviteiten verplichten partijen zich te houden aan de 
afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Handleiding Projectadministratie (HPA) en het afsprakenkader 
dat daarvan onderdeel uitmaakt;

7. Na ontvangst van de definitieve vaststellingsbeschikking én na betaling van de subsidie aan gemeente 
Roermond door Uitvoering van Beleid SZW wordt deze subsidie, na aftrek van de kosten van gemeente 
Roermond als aanvrager ten behoeve van de loonkosten van de projectcoördinator en de kosten voor 
externe ondersteuning, verdeeld over de partijen op basis van de goedgekeurde realisatie en 
overgemaakt op een nader door partijen aan te geven bankrekeningnummer;
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8. Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte, met vermelding van alle details, van 
gebeurtenissen die de uitvoering van het subsidieproject kunnen schaden of vertragen;

9. Partijen verplichten zich tot naleving van alle voorschriften die in het kader van de subsidieregeling 
worden gesteld en die voortvloeien uit de subsidieregeling ESF, waaronder alle publicitaire 
voorschriften. Daartoe wordt door partijen per subregio een separate projectadministratie gevoerd en 
wordt medewerking verleend aan de opstelling van evaluatierapporten;

10. Partijen verplichten zich ertoe, mee te werken aan toezicht en controle door Uitvoering van Beleid SZW 
en/of enige andere overheidsinstantie die bevoegd is om het project te controleren; 

11. Partijen zijn gerechtigd voor de uitvoering van de te voeren projectadministratie een beroep te doen op 
de door gemeente Roermond ingehuurde externe adviseurs binnen de raamovereenkomst zoals 
gemeente Roermond die heeft afgesloten. Daar waar het beroep op de externe adviseur de 
overeenkomst overstijgt, zijn de kosten hiervan voor degene die hier een beroep op doet; 

12. Gemeente Roermond draagt er zorg voor dat ontvangen correspondentie van Uitvoering van Beleid 
SZW over de voortgang of controle van het project, waarvan de inhoud effect heeft voor uitvoerende 
partijen in het project, onverwijld doch uiterlijk binnen vijf werkdagen wordt toegezonden naar de 
partijen.

Art. 3 Publicaties
Partijen zorgen voor de vereiste publiciteit over haar deelname aan het ESF- project conform de eisen die 
de Uitvoering van Beleid SZW hieraan stelt.

Art. 4 Bewaarplicht
Partijen bewaren alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot 
uiterlijk 31 december 2027 dan wel tot een nader door de minister schriftelijk bekend te maken datum. 

Art. 5 Cofinanciering
De cofinanciering die de arbeidsmarktregio Midden-Limburg in de einddeclaratie opvoert betreft een 
zachte cofinanciering. De hoogte van deze cofinanciering is afhankelijk van de goedgekeurde realisatie van 
subsidiabele kosten van het project, zoals vastgesteld door Uitvoering van Beleid SZW na de controle van 
de einddeclaratie van het project. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de goedgekeurde gerealiseerde 
subsidiabele projectkosten wat betekent dat de partijen zelf voor de 25% cofinanciering zorg dragen. 

Art. 6 Verzoek om vaststelling van het subsidiebedrag
1. Gemeente Roermond zal overeenkomstig de subsidieregeling ESF tijdig een verzoek opstellen om tot 

subsidievaststelling te komen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het indienen van een 
einddeclaratie met de verplichte bijlagen. Gegevens t.b.v. de einddeclaratie worden door partijen 
aangeleverd en dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de subsidieregeling;

2. De gemeente Roermond verplicht zich de einddeclaratie in ieder geval tijdig te ondertekenen en in te 
dienen bij Uitvoering van Beleid SZW.

Art. 7 Bezwaar en beroep 
1. Indien de Minister geheel of gedeeltelijk negatief besluit op de aanvraag, de subsidie op een lager 

bedrag vaststelt dan aangegeven in de verleningsbeschikking of besluit tot intrekking en/of 
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terugvordering van de vastgestelde en uitbetaalde subsidie, zal gemeente Roermond de ter zake 
openstaande rechtsmiddelen (waaronder bezwaar en beroep) op verzoek van partijen aanwenden om 
deze besluiten ongedaan te maken, tenzij partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een dergelijk 
rechtsmiddel onvoldoende kansrijk is in relatie tot de kosten welke daaraan verbonden zijn, danwel er 
geen of onvoldoende argumenten zijn om het besluit van de Minister te bestrijden;  

2. Partijen zullen aan de gemeente Roermond alle medewerking verlenen en gegevens en bescheiden 
verstrekken om het bezwaar en/of beroep als bedoeld in het eerste lid te onderbouwen; 

3. De kosten in verband met bezwaar en beroep, zowel intern als extern, komen naar rato voor rekening 
van de partijen;  

4. Gemeente Roermond is verantwoordelijk voor de bewaking van de bezwaar- en beroepstermijnen. 

Art. 8 Terugbetaling, aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De subsidieaanvraag valt in al zijn facetten en in samenhang met vorige artikelen uitvoeringstechnisch, 

administratief en financieel onder de aansprakelijkheid van gemeente Roermond. Indien partijen niet, 
niet volledig of niet tijdig aan een van haar verplichtingen voldoet, dan zijn partijen aansprakelijk voor 
alle schade die gemeente Roermond als gevolg daarvan lijdt; 

2. Partijen vrijwaren gemeente Roermond zowel in als buiten rechte, van alle aanspraken van eventuele 
onderaannemers c.q. derden in verband met het niet nakomen van enige verplichting uit deze 
overeenkomst; 

3. Gemeente Roermond is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade die een derde stelt te 
lijden of te zullen lijden ten gevolge van enige tekortkoming in de nakoming van verbintenissen die 
partijen met derden hebben gesloten of ten gevolge van enig ander onrechtmatig handelen of nalaten;

4. De kosten en risico’s verbonden aan het subsidieproject zullen door partijen worden gedragen, zoals 
vastgesteld in de ingediende subsidieaanvraag en de daarbij behorende begroting;

5. Indien Uitvoering van Beleid SZW de aan aanvrager ten behoeve van het subsidieproject uitgekeerde 
subsidie, terecht geheel of gedeeltelijk terugvordert, dan verplichten partijen zich op het eerste 
schriftelijke verzoek van gemeente Roermond het bedrag van de terugvordering binnen 30 dagen na 
het verzoek aan gemeente Roermond over te maken. Bij gebreke hiervan zijn partijen van rechtswege 
in verzuim. 

Art. 9 Wijzigingen
1. Wijzigingen van of aanvullingen op de bepalingen van onderhavige overeenkomst worden na 

wederzijds akkoord tussen partijen van kracht door middel van een door partijen ondertekend schrijven 
dat aan de onderhavige overeenkomst wordt gehecht en daarvan wordt geacht deel uit te maken; 

2. Indien de voorwaarden in de subsidiebeschikking wijzigen en/of toekomstige wijzigingen van wet- of 
regelgeving van invloed zijn op de wijze van uitvoering van de diensten en/of op de geldigheid van deze 
overeenkomst, zullen partijen hieromtrent overleg voeren; 

3. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is of door een rechterlijke uitspraak wordt 
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over 
de bepalingen van deze overeenkomst welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen, teneinde 
een vervangende regeling te treffen in de geest van deze overeenkomst.

Art. 10 Geschillenbeslechting
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1. Indien naar de mening van een partij een geschil is gerezen in het kader van deze overeenkomst zal die 
partij zulks schriftelijk mededelen aan de wederpartij met een beschrijving van het geschil; 

2. Binnen vijftien werkdagen na verzending van die mededeling zullen de partijen het geschil trachten te 
beslechten; 

3. Indien het geschil niet in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 is beslecht, zal iedere partij 
binnen vijf werkdagen na ommekomst van de termijn van lid 1 een directielid/bestuurslid aanwijzen die 
vervolgens binnen tien werkdagen zullen trachten het geschil te beslechten. Hiertoe zullen zij 
tenminste eenmaal overleg voeren over het geschil; 

4. Indien het geschil niet in overeenstemming met het bepaalde in lid 3 is beslecht, staat het iedere partij 
vrij om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter; 

5. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van partijen om zich in kort geding te wenden 
tot de daartoe bevoegde voorzieningenrechter. 

Art. 11  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst en elke nadere overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, danwel naar 
aanleiding van de uit deze overeenkomst voortvloeiende nadere overeenkomsten tussen partijen, zullen 
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Art. 12  Overdracht 
Geen van de partijen is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, haar 
rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

Art. 13 Geheimhouding
1. Met het oog op het doel zoals omschreven in deze overeenkomst zullen partijen elkaar over en weer 

informatie met betrekking tot het project relevante informatie verstrekken, o.m. over deelnemers. De 
verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen daarbij door partijen 
in acht worden genomen. Om die reden is namens partijen door gemeente Roermond een 
verwerkersovereenkomst gesloten met De Kenniskamers welke een onlosmakelijk onderdeel zal 
uitmaken van de raamovereenkomst welke op 31 maart 2021 is ondertekend; 

2. Partijen zullen op geen enkel moment de informatie verstrekken of op een andere wijze openbaar 
maken aan een derde, anders dan aan haar werknemers en/ of professionele adviseurs, die uit hoofde 
van het doel – en enkel daarvoor – de informatie zullen ontvangen en beoordelen.

Art. 14 Slotbepalingen 
1. Deze overeenkomst treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 in werking en blijft volledig van 

kracht tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief de bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit het ministerie van SZW, ministerie van Financiën of de Europese 
Commissie. 
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU  project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Roermond op: ______________________

Namens gemeente Roermond:

Naam De heer Y. Rijchwalski
Functie  Clustermanager Sociale Zaken realisatie
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Weert op: ______________________

Namens gemeente Weert:

Naam De heer M.J. van den Heuvel Msc.
Functie Wethouder 
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Nederweert op: ______________________

Namens gemeente Nederweert:

Naam Mevrouw M. van Deursen
Functie Afdelingshoofd Dienstverlening
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Maasgouw op: ______________________

Namens gemeente Maasgouw:

Naam De heer S.H.M. Strous
Functie Burgemeester
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Echt-Susteren op: ______________________

Namens gemeente Echt-Susteren:

Naam De heer J.W.M.M.J. Hessels
Functie  Burgemeester
Handtekening



11

UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Roerdalen op: ______________________

Namens gemeente Roerdalen:

Naam Mevrouw M.D. de Boer-Beerta
Functie Burgemeester
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Roermond op: ______________________

Namens Westrom:

Naam Mevrouw N.B.H. Timmermans
Functie Divisiemanager Arbeidsontwikkeling
Handtekening
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UITVOERINGS- en COFINANCIERINGSOVEREENKOMST 
inzake ESF REACT-EU project

Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022

Partijen komen overeen dat:

• zij samenwerken in het kader van het ESF REACT-EU project regio Midden-Limburg toeleiding naar 
arbeid extra tranche projectperiode 2020-2022; 

• de overeenkomst met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juli 2020 en volledig van kracht 
blijft tot het moment dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zijn nagekomen, inclusief bewaartijden van administratie, het meewerken aan 
reviews, evaluaties en controles vanuit Uitvoering van Beleid SZW, de Auditdienst van ministerie van 
Financiën en de Europese Commissie;

• een samenwerking met andere partijen voor dit project tijdens de duur van het project alleen kan 
worden aangegaan als de genoemde partijen daarmee instemmen;

• zij met ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst akkoord gaan met de inhoud van de 
artikelen zoals op bladzijde 1 tot en met 5 van deze overeenkomst is vermeld.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Weert op: ______________________

Namens Werkpuntkom:

Naam Mevrouw C. Moonen
Functie  Manager Werkpuntkom
Handtekening


