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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-585643810 (DOS-2015-

0005312)

Contact

W. de Moor

070 - 441 68 74 / 06 50290444

w.de.moor@pzh.nl

Onderwerp:

Meerjarige samenwerkingsovereenkomst Vereniging Fietsersbond en provincie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:

De provincie Zuid-Holland en de Fietsersbond werken samen om doelstellingen van de 

Uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen” te realiseren. Deze samenwerking is tot en met 2017 

vormgegeven via jaarlijkse afspraken over specifieke werkzaamheden die de Fietsersbond ten 

behoeve van de provincie uitvoert. Om de afspraken over langdurige inzet van de kennis van de 

Fietsersbond beter te borgen wordt vanaf 2018 op basis van een meerjarige 

samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de uitvoering van werkzaamheden die 

bijdragen aan de ambities zoals geformuleerd in het Fietsplan en de Uitvoeringsagenda.

Advies:

1. Aan te gaan een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging 

Fietsersbond;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Vereniging Fietsersbond en de provincie Zuid-Holland.

Advies aan de Commissaris van de Koning

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan F. 

Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, om de

samenwerkingsovereenkomst Vereniging Fietsersbond en provincie Zuid-Holland namens de 

provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: Moor W. de Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Dunnen, P, den digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 mei 2017 14 september 2017
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Bijlagen:
- Samenwerkingsovereenkomst Fietsersbond
- Format Machtiging CdK

1 Toelichting voor het College

De Fietsersbond en provincie werken sinds lange tijd goed samen aan het verbeteren van de 

voorzieningen en veiligheid voor fietsers in Zuid-Holland. De Fietsersbond draagt bij als landelijk 

kennisplatform aan de beleidsontwikkeling op het gebied van fietsen en draagt via het uitvoeren 

van diverse activiteiten bij aan het realiseren van de doelen van de Uitvoeringsagenda Samen 

verder Fietsen. Om de meerjarige inzet van deskundigheid vanuit de Fietsersbond beter te 

borgen is gekozen om de samenwerking tussen provincie en Fietsersbond via een meerjarige 

Samenwerkingsovereenkomst vorm te geven.

De Fietsersbond en provincie maken binnen de kaders van deze meerjarige 

samenwerkingsovereenkomst jaarlijks afspraken over specifiek uit te voeren activiteiten. Deze 

afspraken worden in een jaarprogramma vastgelegd. Voor de uitvoering van het jaarprogramma  

wordt door de Fietsersbond een subsidieaanvraag ingediend binnen de Subsidieregeling 

Mobiliteit.  

Deze werkwijze biedt voldoende flexibiliteit om in gezamenlijk overleg te kunnen inspelen op 

actuele ontwikkelingen en vraagstukken. 

Financieel en fiscaal kader:

In de op te stellen begroting 2018 zal het in de begroting 2017 jaarlijks vastgestelde 

subsidieplafond van € 42.731 worden aangepast. Vanaf 2018 wordt voor de periode van 3 jaar 

een subsidieplafond van € 129.000 voorgesteld. De jaarlijkse lasten zijn gedekt in programma 2 

Bereikbaar en Verbonden.  

Juridisch kader:

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt F. Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, gemachtigd om de 

overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

Deze samenwerkingsovereenkomst is geen subsidieuitvoeringsovereenkomst en kan daarom 

aangegaan worden vóór de beschikkingsbrief over de subsidietoekenning wordt afgegeven.

2 Proces

In overleg met de provinciale beleidsafdeling Mobiliteit en Milieu wordt door de Fietsersbond een 

Jaarplan opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd over de specifieke activiteiten die 

worden uitgevoerd. Op basis van het Jaarplan dient de Fietsersbond een subsidieaanvraag in. De 

Fietsersbond zal jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten verslag uitbrengen door middel van een 

activiteitenverslag en het ‘Jaarverslag Fietsersbond medewerker Zuid-Holland’. Dit activiteiten-

verslag wordt aan de provincie overhandigd bij het verzoek ter vaststelling van de subsidie. De 

samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2020. In 

2020 zal deze samenwerking worden geëvalueerd.
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3 Communicatiestrategie

Voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door gedeputeerde Vermeulen en 

de directeur van de Fietsersbond mevrouw Kluit wordt medio 2017 een datum gepland. Hier wordt  

publiciteit aan gegeven.
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