Uitvoeringsovereenkomst
Stichting BIT-Fonds - Gemeente Hengelo

Partijen:
1. De Stichting BIT-Fonds, gevestigd te Hengelo, ten deze vertegenwoordigd door de
voorzitter van het bestuur, de heer J. Hos, hierna te noemen ‘de stichting’, en,
2. De gemeente Hengelo, gevestigd te Hengelo, Burgemeester Jansenplein 1, ten deze
krachtens het bepaalde in artikel 171 lid 1 Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer
F.A.M. Kerckhaert, burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van Hengelo, hierna te noemen: ‘de gemeente’,

Overwegingen:
In het kader van de Experimentenwet BI-zones heeft de Belangenvereniging Bedrijvenpark
Twentekanaal de Stichting BIT-Fonds opgericht. De stichting heeft als statutaire doelstelling het
uitvoeren van activiteiten die uitsluitend zijn gericht op het bevorderen van onder meer de
leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het Bedrijventerrein Twentekanaal (de BIzone). Het bestuur van de stichting vormt een personele unie met het bestuur van de
Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal.
De Stichting BIT-fonds heeft een businessplan opgesteld, dat voorziet in de realisering van de
volgende drie voorzieningen in de BI-zone:
-

parkmanagement als basisvoorziening voor alle bedrijven;
centraal cameratoezicht;
collectieve beveiliging.

Ter uitvoering van de gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet
BI-zones gaan partijen hierbij een uitvoeringsovereenkomst aan, op grond waarvan de Stichting
BIT-fonds verplicht is het businessplan ten uitvoer te brengen en de gemeente subsidie verleent.

Komen het volgende overeen:
Definities:
a. Businessplan; het door Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal op 8 september 2009
ingediende projectvoorstel bij de gemeente Hengelo, dat als bijlage bij deze overeenkomst is
gevoegd.
b. BI-Zone; het gebied dat aangemerkt dient te worden voor een BI-Zone is aangewezen binnen de
blauwe belijning op de kaart zoals deze bij deze overeenkomst is gevoegd.
c. Perceptiekosten; kosten die de gemeente maakt bij de heffing en invordering van de BIZbijdragen, zoals vermeld in de bijlage en deze worden jaarlijks aan de stichting overlegd.
d. Verordening; verordening BI-Zone Twentekanaal 2010
e. De wet; Experimentenwet BI-Zones

1. De stichting verbindt zich jegens de gemeente om het businessplan ten uitvoer te brengen in de
BI-Zone.
2. De stichting legt jaarlijks voor 1 mei rekening en verantwoording af aan de gemeente over het
in het vooraf gaande jaar gevoerde beleid. Voorts wordt jaarlijks voor 1 december voor het
daaropvolgende subsidiejaar een begroting en jaarplan aan de gemeente overgelegd.
3. De stichting zal zich inspannen om bij de bedrijven op Twentekanaal draagvlak en betrokkenheid
te creëren voor de uit te voeren acties voortvloeiend uit het businessplan. Periodiek zal de stichting
hiertoe nieuwsbrieven verspreiden en informatie via de website bij de ondernemers onder de
aandacht brengen.
4. De uitvoering van het businessplan zal starten op 1 januari 2010 en eindigen op 31 december
2014. Een partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke
kennisgeving aan de andere partij, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
- het verkeren in surseance,
- een failliet verklaring,
- het niet naar behoren uitvoeren van de uitvoeringsovereenkomst,
- het disfunctioneren van een partij,
- het meer dan de helft vacant zijn van de zetels van het stichtingbestuur.
A ls de overeenkomst op grond van het voorgaande met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, dan
zal het college de Raad voorstellen de verordening, zonodig met terugwerkende kracht, met ingang
van de datum van de beëindiging van de overeenkomst, in te trekken. Rechtsgevolg van de
ingetrokken verordening met terugwerkende kracht is, dat hetgeen geïnd is, wordt gerestitueerd
aan de bijdrageplichtigen.
De overeenkomst zal ook eindigen, met als datum 31 december van het jaar van het intrekken van
de verordening, indien de verordening wordt ingetrokken met toepassing van artikel 6 lid 1 van de
Experimentenwet BI-Zones.
5. Partijen kunnen, voor het overige, de samenwerking tussentijds beëindigen met in achtneming
van een opzegtermijn van 1 jaar. Indien de samenwerking niet is beëindigd, dan treden de partijen
uiterlijk op 1 februari 2014 met elkaar in overleg over de vorm en voorwaarden voor voortzetting
van de samenwerking. Daarbij verplichten partijen zich jegens elkaar om ook afspraken te maken
over hoe de resterende op grond van de verordening verkregen middelen aangewend zullen
worden.
6. De subsidie zal door het college betaalbaar worden gesteld overeenkomstig artikel 14 van de
verordening.
7. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Almelo.
8. Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de verordening als
bedoeld in artikel 1 van de wet uiterlijk 1 januari 2010 van kracht wordt. Het college zal, na blijk
van voldoende steun uit de draagvlakmeting, middels een besluit de verordening in werking doen
treden. Deze overeenkomst zal uiterlijk eindigen op 31 december 2014.

Aldus overeengekomen en ondertekend op 6 oktober 2009,

De heer J.Hos
Stichting BIT-Fonds

De burgemeester
Gemeente Hengelo

