
Duurzaam

GEMEENTE WIERDEN Wierden-Enter

Ons nummer: Z-21-42064

Samenwerkingsovereenkomst
gemeente Wierden en Stichting Duurzaam Wierden Enter

De ondereetekenden:

1. De gemeente Wierden, gevestigd Plantsoenlaan 1, 7642 EC te Wierden, namens de
burgemeester van de gemeente Wierden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder , de
heer R. Kortenhoeven, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022 nr. Z-21-42064, hierna te noemen: "de
gemeente";

en

2. De Stichting Duurzaam Wierden Enter, gevestigd te Wierden, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 62679961, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door A.C. van Dorth, geboren op 20 mei 1959 te Haarlem en W.L.A.A. Jacobs
geboren op 1 oktober 1947 te Nijmegen, hierna te noemen: "de stichting" en/ of SDWE;

De ondergetekenden sub 1 en 2, handelend als gemeld, hierna gezamenlijk ook te noemen:
"partijen";

In aanmerking nemende:

a. dat in het kader van de klimaatveranderingen, het vastgestelde klimaatakkoord of zoveel als
later landelijk of provinciaal wordt vastgelegd en bijbehorende afspraken van groot belang zijn;

b. dat de gemeente dit in haar beleid en doelstellingen heeft geborgd;

c. dat de stichting als doel heeft om Wierden en Enter voor zover mogelijk zelfvoorzienend te
maken in de energiebehoefte, alsmede het verrichten van al wat nodig is om dat doel te
bereiken;

d. dat de stichting het gemeentelijke beleid en bijbehorende vastgestelde

duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente onderschrijft;

e. dat beide partijen een actieve bijdrage willen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen;

dat de stichting momenteel twee kernactiviteiten uitvoert, te weten het ondersteunen en

voorlichten van inwoners met betrekking tot het treffen van duurzame maatregelen in de
gebouwde omgeving en de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige duurzame opwek

waarvan de opbrengsten hieruit terugvloeien naar de Wierdense gemeenschap;

g. dat daartoe samenwerking wenselijk is;

h. dat partijen afspraken hierover in deze overeenkomst wensen vast te leggen.



Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Reikwijdte van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de stichting SDWE en de

gemeente waarmee beoogd wordt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen, te weten 49% C02 reductie in 2030 en 95% C02 reductie in 2050
conform het nationale klimaatakkoord.

2. Partijen kunnen tijdens de looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst in overleg de
doelstellingen van deze overeenkomst wijzigen of aanvullen.

Artikel 2 Duur en beëindiging overeenkomst
1. Deze overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd

met telkens een stilzwijgende verlenging van 1 jaar.
2. Opzegging van deze overeenkomst is door ieder van partijen altijd, met opgave van redenen,

mogelijk.
3. Voor opzegging geldt een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzegging kan uitsluitend

plaatsvinden per aangetekende brief, na gezamenlijk overleg.
4. Partijen evalueren deze overeenkomst jaarlijks uiterlijk voor 1 september van elk jaar en kunnen

deze met wederzijdse instemming wijzigen indien de partijen dit noodzakelijk achten. De

wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
5. leder van partijen draagt de eigen kosten voortvloeiende uit de beëindiging van de

overeenkomst.

Artikel 3 Realisatie van de doelen

1. De stichting treedt op als (mede-) initiatiefnemer van de ontwikkeling en/of exploitatie van

zonneparken en conformeert zich daarbij aan de regels en procedures uit het door de

gemeenteraad op 15 december 2020 vastgestelde "Afwegingskader voor grootschalige

duurzame energie opwek gemeente Wierden" of een eventueel toekomstige regeling die

hiervoor in de plaats treedt.

2. De stichting komt hiermee, conform artikel 2.5.2.2 uit de tarieventabel behorende bij de

legesverordening, in aanmerking voor recht op teruggaaf leges;

3. Partijen werken gezamenlijk aan het uitvoering geven van het Energieloket, waarbij de gemeente

de uitvoering van het Energieloket in handen van SDWE legt. De uit te voeren werkzaamheden

zijn voor rekening van de stichting (inzet wooncoaches en bezetting energieloket), waarbij de

gemeente zorgdraagt voor opleiding, bijscholing en samenwerking op sub-regionaal niveau, en

tevens voor de bekostiging hiervan;

4. De stichting geeft voor het jaar 2021 uitvoering aan de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE,

t.b.v. besparende maatregelen huishoudens) conform de opdracht zoals deze door de gemeente

aan de stichting is verleend op 24 september 2020, welke opdrachtverlening aan deze

overeenkomst is gehecht (bijlage I);

5. De stichting beheert tot I januari 2024, namens de gemeente, de website

www.duurzaambouwloket.nl. De werkzaamheden daartoe bestaan uit:

a. het plaatsen van nieuwsberichten op de website;

b. het actueel houden van teksten en koppelingen op de website.

6. Na afloop van de contractperiode met duurzaam bouwloket (1-1-2024) zal in goed overleg

worden besproken hoe verder vorm gegeven kan worden aan de invulling van het Klant

Contact Centrum (KCC) en Klant Volg Systeem (KVS) conform de hiervoor geldende



Artikel 4 Financiën
1. Partijen dragen ieder de eigen kosten die voortvloeien uit deze overeenkomst.
2. Opbrengsten uit zonneparken ten gunste van de stichting wordt naast de vaste kosten voor

beheer, onderhoud en wettelijke vergoedingen en verplichtingen, door de stichting besteed aan
projecten die passen binnen de doelstelling en op de wijze zoals vastgelegd in de statuten van
de stichting.

3. Partijen gaan met elkaar in overleg waar en hoe de revenuen uit de exploitaties van de
zonneparken besteed worden, passend binnen de gestelde doelstellingen. Hoe deze
allocatiefunctie in de praktijk vorm gegeven wordt, zal nader bepaald worden.

4. Voor uitvoering van de taken genoemd in lid 3 uit artikel 3 is vanuit de gemeente geen
vergoeding verschuldigd aan de stichting;

5. De gemeente is aan de stichting een financiële vergoeding verschuldigd voor de uitvoering
van de taak genoemd onder lid 5 van artikel 3. Hiervoor wordt een uurtarief gehanteerd van
€ 21,75 (peiljaar 2021). Over dit bedrag is BTW verschuldigd. Het uurtarief wordt jaarlijks
geïndexeerd op basis van de "Index ontwikkeling cao lonen incl. bijzondere beloningen"
Afrekening vindt jaarlijks uiterlijk eind januari plaats op basis werkelijk bestede uren
inclusief BTW tot een maximum van 100 uren per jaar. De stichting stuurt hiervoor een
factuur naar de gemeente.

Artikel 5 Overleg
1. In het kader van een goede samenwerking wordt waarde gehecht aan een goede onderlinge

communicatie en goed overleg.
2. Daartoe wordt iedere 6 weken ambtelijk overleg gevoerd tussen partijen.
3. Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen partijen.

Artikel 6 Verantwoording en rapportage
1. Jaarlijks voor 31 maart ontvangt de gemeente van de stichting een rapportage van de activiteiten

en uitgaven als gevolg van de uitvoering van het Energieloket, het beheer van de website en voor
2021 en 2022 de RRE-regeling.

2. Jaarlijks voor 31 juli ontvangt de gemeente van de stichting het jaarverslag en het financieel
jaarverslag van de stichting over het voorafgaande jaar.

Artikel 7 Borging

De stichting draagt zorg voor goede borging van haar activiteiten o.a. middels het tijdig en voldoende
voorzien in menskracht om de gezamenlijk gestelde doelen te behalen.

Artikel 8 Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de
onderhavige overeenkomst, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen
en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, zulks behoudens
voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Partij 1:

De gemeente
namens deze

R.Kortenhoeven

Datum:

7 april 2022

Plaats:

Wierden

Partii 2:

De stic
ens deze

A.C. van Dorth

Datum:

7 april 2022

Plaats:

Wierden

W.L.A.A acobs
NAAM

Datum:

7 april 2022

Plaats:

Wierden


