
Overzicht kernpunten uit het EIB-contract en de Uitvoeringsovereenkomst voor Elena

Kernpunten EIB contract Uitvoeringsovereenkomst 

   

De PZH is verantwoordelijk voor de 

juiste inzet en verantwoording van de

EU-subsidie

Art I.3 Art 5, 6, 7 

De gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de juiste en tijdige uitvoering van

de voorbereiding

n.v.t. Art 5, 8 

De PZH zorgt voor de inkoop van de 

(gesubsidieerde) diensten, die de

gemeenten voor de voorbereiding nodig

hebben.

Art I.3 Art. 5.2 

De PZH richt een efficiënt en doelmatig 

inkoopproces in, voert het contract-

management en zorgt voor een

transparante en deugdelijke

administratie.

o.a I.6 en II.7 Art. 6, 7 

De gemeenten dienen halfjaarlijks 

rapportages uit te voeren over de

voortgang van de voorbereiding en de

realisatie van de investeringen die

daaruit voorvloeien.

n.v.t. Art 10 

De PZH rapporteert halfjaarlijks aan de 

EIB  over de besteding van de subsidie

en de investeringen die daaruit

voortvloeien.

Art I.6 Art. 7 

Het totale gerealiseerde 

investeringsvolume van het programma

dient  binnen de looptijd 20 maal het

bedrag van de ontvangen subsidie te

bedragen

Art I.4.3 Zie volgende punt 

De investeringen dienen per gemeente 

minimaal het 20-voud te zijn van de

ontvangen subsidie en globaal volgens

een afgesproken planning te verlopen. 

Zie bovenstaande Art. 8.3 

Deze investeringen dienen binnen 3 jaar 

gestalte te krijgen en dienen aangetoond 

te worden met facturen of harde 

contracten.

Art 1.4.4. Art. 8.3 (en definitie

investeringen) en 10.4 (incl.

verantwoordingsagenda)

 

De PZH heeft de bevoegdheid om bij het 

achterblijven van de investeringen bij

een gemeente te interveniëren. De

gemeente moet vertraging binnen twee

weken na optreden melden, dan volgt

overleg en dan een besluit van de PZH-

uitvoeringsorganisatie over stopzetten

ondersteuning of uitvoeringscontract.

Indien de investeringen definitief

n.v.t. Art. 9 en 11 



onvoldoende blijken, is terugbetaling

naar evenredigheid verplicht.

Om terug betaling te voorkomen is er 

flexibiliteit ingebouwd: 

1.  er is een marge ingebouwd tussen de 

geraamde  investeringen en de als 

subsidiabel opgegeven investeringen 

2. de berekende rate of return is 30, 

terwijl de overeenkomst met de EIB 

slechts een rate of return van 20 vereist. 

3. het investeringsprogramma is in de 

subsidieaanvraag gebaseerd op 

activiteiten, niet op locaties. Daardoor 

kan richting de EIB binnen de projecten 

en tussen de projecten met 

investeringen worden geschoven en 

kunnen nu deelnemende projecten

vervangen worden door anderen. , 

In Annex I.3 wordt  het 

investeringsprogramma 

beschreven naar 

activiteiten, niet naar 

locaties van de 

projecten.  

Art 9. geeft de

uitvoeringsorgansitie de

ruimte (in overleg met de

gemeente) te schuiven met

de gesubsidieerde

activiteiten (meer of

minder inzet). 

Art. 9.3 en 17 regelen

beëindiging van het project.

Toetreding van nieuwe

projecten kan door

uitvoeringsovereenkomsten

te sluiten. Met andere

gemeenten.

 

   


