SteUen CIW(tl.

G40

YLATFORM3t_

Convenant G40-Stedennetwerk en Plafform3l: samenwerken aan aantrekkelijke en
krachtige steden, 2019 tlm 2022.

Stichting Platform3l, gevestigd aan het Koningin Julianaplein 10 (7 verdieping) te Den
Haag, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer H.
Karakus, hierna te noemen: Plattorm3l
en
Het G4OStedennetwerk, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het
Dagelijks Bestuur, de heer F. Crone, hierna te noemen: G40- Stedennetwerk
gezamenlijk ook aangeduid als partijen

Overwegende dat:
•

•

•

•

Voor het realiseren van een duurzaam, sociaal en ondernemend Nederland, met een
uitstekend vestigingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie, de rol
en bijdrage van steden en regio’s steeds belangrijker wordt. Het is op dit
schaalniveau waar onderlinge samenwerking op diverse thema’s bijeen komt;
Platform3l met haar brede en gevarieerde netwerk bij uitstek de verbinding kan
leggen tussen de vraagstukken van steden, regionale samenwerkingsverbanden,
provincies en het Rijk;
De steden van het G40-Stedennetwerk en Platform3l al langere tijd samenwerken in
het ontwikkelen en delen van kennis rond sociale, economische en ruimtelijke
vraagstukken in stad en regio;
In dit convenant partijen uitspreken hoe zij de samenwerking willen vormgeven in de
periode 2019 t/m 2022.

Partijen komen daarbij het volgende overeen

Artikel 1. Begrippen

G40-Stedennetwerk: Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 grote steden in
ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor
staan. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de
gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,
Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het
netwerk ondergebracht in drie pijlers met een eigen werkprogramma; de Sociale Pijler, de
Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Daarnaast heeft het G40-stedennetwerk een
belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling.

-
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Het netwerk biedt een breed platform voor kennisciitwisseling tussen de steden onderling en
geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk.
de Steden: een overzicht van de gemeenten die lid zijn van het G40-Stedennetwerk
is opgenomen in bijlage 2.

-

Plattorm3l: de stichting Platform3l ontwikkelt, deelt en innoveert, samen met haar
partners, kennis op de vraagstukken van de steden. Platform3l verknoopt en zet kennis in
uit de verschillende domeinen en betrekt de juiste partijen daarbij. lnnovatief, doelgericht en
eigenzinnig, steeds gericht op de stedelijke praktijk.

-

Artikel 2. De vraagstukken van de steden zijn het vertrekpunt.
In de samenwerking tussen het G40-Stedennetwerk en Platform3l vormen de trends en
opgaven van de steden het vertrekpunt voor het werkprogramma dat jaarlijks wordt
overeengekomen. Hierbij brengt Platform3l ook de expertise in die zij zelf via trendstudies
en -analyses ontwikkelt, alsook de inbreng van andere partners binnen het netwerk. In
onderling overleg kunnen de thema’s waarbinnen we onze projecten en programma’s
vormgeven, gedurende de convenantperiode wijzigen. Platform3l zal, als de
maatschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, actief nieuwe vraagstukken en
thema’s aandragen bij de steden.

Artikel 3. Platform3l ondersteunt en adviseert de steden bij kennisontwikkeling
verspreiding en -duiding.

—

Platform3l vertaalt onderzoek en analyse door naar praktische en concrete oplossingen op
het niveau van steden en regio’s. In nauwe samenwerking met onze partners doen we zelf
praktijkgericht onderzoek en hebben uitgebreide kennis en ervaring met de uitvoering van
experimenten. Ook voor het G40- Stedennetwerk verbindt Platform3l beleid, praktijk en
wetenschap en komen we tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en
praktijkprofessionals binnen het G40-stedennetwerk direct aan de slag kunnen. Daarnaast
organiseren we de ontmoeting binnen ons uitgebreide partnernetwerk via inhoudelijke
netwerksessies en/of community of practices. We brengen actuele kennis in en zijn daardoor
een verbindende kracht achter samenwerking en de uitwisseling van kennis en succesvolle
aanpakken. Hiermee vergroten we het lerend en innovatief vermogen van stad, regio en Rijk
en bieden maatwerk waar nodig.

Artikel 4. De inrichting van de samenwerking
Partijen richten hun samenwerking in langs twee lijnen:
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4.1. Via het G40-Stedennetwerk:
Gekoppeld aan de pijlers en themagroepen waarbinnen Platform3l actief is, vertaalt
Platform3l in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het G40Stedennetwerk de vraagstukken van de steden in de jaarprogrammering van Platform3l.
Hierbinnen stellen zij een gezamenlijk werkprogramma G40-Platform3l op.

-

-

-

Het G40-Stedennetwerk en Platform3l maken bij de ontwikkeling en vormgeving van
het werkprogramma voor het G40-Stedennetwerk afspraken over doel, beoogde opbrengst
en resultaat, aanpak en planning van de verschillende onderdelen Hierbij stemmen de
partijen af met andere betrokken stakeholders, zoals BZK en de G4.

-

Het G40-Steden netwerk en Platform3l wisselen meerjarige programma’s en
kortiopende projecten af in hun gezamenlijk vormgegeven werkprogramma.

-

Mocht uit de vraagstukken van de steden blijken dat binnen onderdelen van het
werkprogramma G40-Platform3l specifieke expertise en inzet wenselijk is van partijen buiten
Platform3l, dan maken het G40-Stedennetwerk en Platform3l hierover voorafgaand
afspraken. Deze externe inzet wordt gefinancierd vanuit de voor dit onderdeel beschikbare
middelen uit het convenant. Vanwege het belang van een goede coördinatie en
verantwoording houden G40 en Platform3l gezamenlijk de regie op de samenwerking met
derden binnen het werkprogramma G40-Platform3l, inclusief de inhoudelijke en
procesmatige voortgang.
-

Vier maal per jaar, en zo nodig vaker, stemmen vertegenwoordigers van het G40Stedennetwerk en Platform3l af over de voortgang en eventuele bijstelling van het
programma, de invulling van de flexibele ruimte, de inzet van de middelen en gewenste
accenten van het gezamenlijk vormgegeven werkplan. Zie ook artikel 8.

-

Het dagelijks bestuur van het G40-Stedennetwerk kan vanuit het netwerk een
kandidaat voordragen voor de Programmaraad van Platform3l

-

4.2. Via de individuele steden van het G40-Stedennetwerk:
De steden van het G40-Stedennetwerk hebben een directe communicatieljn met
Platform3l, via de accountmanager G40 en programmanager partners van Platform3l en
via deelname aan specifieke projecten en programma’s. De G40-coördinator van de
individuele steden treedt hierbij op als kennismakelaar binnen de eigen stad. Platform3l
bezoekt de steden regelmatig met het doel het rendement van de samenwerking voor de
steden te versterken en te borgen.
-
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Artikel 5. Programma

5.1. Basisprogramma binnen het werkprogramma:
Binnen het basisprogramma biedt Platform3l de volgende activiteiten aan ten behoeve van
de steden van het G40-Stedennetwerk:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ontwikkeling en beheer van kennisdossiers over de bestuurlijke thema’s van het
G40-Stedennetwerk waarop Platform3l actief is. Jaarlijks stellen beide partijen vast
welke thema’s dit zijn. De kennisdossiers komen beschikbaar via de website van het
G40-Stedennetwerk en Plattorm3l;
Programmamanagers en projectleiders van Platform3l bieden advies en
ondersteuning aan de pijlers en themagroepen van het G40-Stedennetwerk;
Accountmanagement en advies, ter ondersteuning van de samenwerking tussen het
G40-Stedennetwerk en Platform3l en vragen vanuit de individuele steden;
Platform3l betrekt de wetenschap bij het ontwikkelen van kennis, bijvoorbeeld via de
periodieke adviezen van de Wetenschappelijke Board.
Jaarlijks stellen beide partijen binnen het basisprogramma een deel flexibele ruimte
vast om in te kunnen spelen op actuele vragen van en ontwikkelingen binnen het
G40-Stedennetwerk;
Netwerkbijeenkomsten en/of debatlezingen met de steden en andere partners van
Platform3l;
Nieuwsbrief en algemene website Platform3l. Het G40-Stedennetwerk wordt actief
uitgenodigd om zich te abonneren op de nieuwsbrieven en de sociale media-kanalen
van Platform3l;
Het basisprogramma wordt verrijkt dankzij inbreng van andere partners van
Platform3l (kennis en middelen).

5.2. Specifieke projecten en activiteiten binnen het inhoudelijk werkprogramma
In samenwerking met het G40-Stedennetwerk ontwikkelt en verzorgt Platform3l specifieke
projecten en kennisprogramma’s, zoals experimenten, expertsessies, leergemeenschappen
en praktijkgericht onderzoek. Platform3l koppelt de vraagstukken vanuit de individuele
steden aan die van andere G40-steden en vertaalt deze in gezamenlijke programma’s
waaraan G40-steden kunnen deelnemen.
Platform3l adviseert de steden op basis van de uitkomsten hiervan, in samenhang met de
kennis en expertise die zij in andere programma’s ontwikkelt. Het G40-Stedennetwerk en
Platform3l bepalen gezamenlijk de eventuele deelname van andere partijen aan deze
programma’s.

Artikel 6. Maatwerk buiten het convenant
Aanvullend op de activiteiten die Platform3l uitvoert in het kader van dit convenant, kunnen
de steden en het G40-Stedennetwerk met Platform3l specifiek maatwerk overeenkomen.
4
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De bekostiging hiervan vindt afzonderlijk plaats, buiten de werking van dit convenant en de
hierbij behorende uitvoeringsovereenkomsten.

Artikel 7

Meerjarige overeenkomst en financiering

7.1 Dit convenant heeft betrekking op een meerjarige samenwerking voor de periode 1
januari 2019 tot en met 31 december 2022.
7.2 De samenwerking tussen het G40-Stedennetwerk en Platform3l via dit convenant
bevordert gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling op basis van stedelijke
vraagstukken. Beide partijen beogen meerjarige programmalijnen te combineren met
kortlopende kennis- en adviesvragen vanuit de steden.
7.3 Via dit convenant ontsluiten de steden de kennis en expertise die Platform3l ontwikkelt
vanuit haar brede partnernetwerk, waaronder partners als departementen, corporaties,
marktpartijen, brancheorganisaties, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties.
7.4 Het financieringsmodel van Platform3l is gebaseerd op cofinanciering door verschillende
partners. In aanvulling op de middelen via dit convenant wordt een substantieel deel van de
jaarsubsidie van BZK aan Platform3l gematcht met programma’s voor, en in samenwerking
met de steden van het G40-Stedennetwerk. Voor deze jaarsubsidie aan Platform3l is voor
de jaren 2019-2022 jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.7 miljoen gereserveerd binnen de
Rijksbegroting (zie de begroting hoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst 2018, artikel 1.2).
7.5 De steden van het G40-Stedennetwerk leveren een gefixeerde basisbijdrage van € 0.13
per inwoner per jaar (peildatum 1januari 2018, op basis van het CBS). Voor de betaling van
voormelde bijdrage sluiten de steden een individuele uitvoeringsovereenkomst met
Platform3l, die is gekoppeld aan dit convenant. De individuele uitvoeringsovereenkomst
wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, beginnend op 1januari 2019 en eindigend op 31
december 2022. De samenwerking kan tussentijds schriftelijk worden opgezegd v66r 1
september van het lopende kalenderjaar voor beëindiging op 1januari van het
daaropvolgende kalenderjaar, waardoor een opzegtermijn van 4 maanden in acht genomen
wordt.
7.6 Platform3l stuurt de steden jaarlijks een factuur in het eerste kwartaal van het nieuwe
convenantjaar overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 7.5.
7.7 De basisbijdrage vanuit de steden wordt verdeeld over het basisprogramma (richtlijn 40
procent van de jaarlijkse bijdrage) en de specifieke projecten (richtlijn 60 procent van de
jaarlijkse bijdrage). De exacte verdeling wordt jaarlijks vastgesteld door het G40Steden netwerk en Platform3l.
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7.8 Platform3l en G40-Stedennetwerk kunnen besiLliten een deelnemersbijdrage te vragen
aan individuele steden die deelnemen aan programma’s en projecten. De hoogte hiervan
wordt in overleg vastgesteld.
7.9 Bij de financiële rapportage over het derde jaar van de convenantperiode 2019-2022, en
bij het vaststellen van het werkprogramma van het vierde convenantjaar, bepalen G40 en
Platform3l in hoeverre besteding van de beschikbare middelen over de periode 2019-2022
te verwachten is. Een door beide partijen vastgesteld overschot wordt verrekend met de
bijdrage van de steden voor het vierde uitvoeringsjaar van het convenant.
Artikel 8 Verantwoording
Platform3l verschaft het G40-Stedennetwerk vier maal per jaar informatie over de
voortgang, de resultaten, de inzet van middelen en eventuele tussentijdse bijstelling van het
programma en de activiteiten in het kader van dit convenant. Belangrijk onderdeel hiervan
zijn de afspraken die bij de ontwikkeling van het programma worden gemaakt over doel,
beoogde opbrengst en resultaat, aanpak, planning en betrokkenheid van partijen. Deze
afspraken leggen het G40-Stedennetwerk en Plattorm3l gezamenlijk vast in een projectblad
per onderdeel van het werkprogramma.
Artikel 9. Toetreding nieuwe steden
Het G40-Stedennetwerk heeft als uitgangspunt dat het aantal gemeenten in het netwerk
stabiel blijft. Mochten er toch nieuwe gemeenten aansluiten tijdens de convenantperiode,
dan gaan deze onderdeel uitmaken van dit convenant.
Artikel 10: Overige bepalingen
10.1 Naleving van dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
10.2 Bij dit convenant behoren twee bijlagen, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het
onderhavige convenant. Bijlage 1 betreft de toelichting op het onderhavige convenant. Bijlage
2 betreft een overzicht van de gemeenten die onderdeel uitmaken het G40-Stedennetwerk
op datum ondertekening van het onderhavige convenant alsmede hoeveel inwoners de
betreffende gemeente telt op peildatum 1januari 2018
Aldus opgen)aakt in tweevoud te Arnhem 27 september 2018

2
De heer H. Karakus
Algemeen directeur Stichting Platform3l
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Convenant G40-Stedennetwerk en Platform3l: Samenwerken aan aantrekkelijke en krachtige
steden, 2019-2022

Bijlage 1: Toelichting

Inleiding:

Het G40-stedennetwerk en Platform3l werken al jaren samen aan het versterken van de kracht van
de steden. Kennis- en netwerkorganisatie Platform3l zit bovenop maatschappelijke ontwikkelingen,
plaatst ze in perspectief, ziet waar het gaat schuren en onderzoekt wat er nodig is om problemen op
te lossen. De steden van het G40-Stedennetwerk zijn een partner van Platform3l. Ook het Rijk,
andere samenwerkingsverbanden, onderzoeksinstellingen, corporaties, adviesbureaus en
maatschappelijke organisaties zijn partner van Platform3l. Stichting Platform3l heeft geen
winstoogmerk en stelt haar kennis actief beschikbaar: iedereen profiteert mee.
Het G40-stedennetwerk en Platform3l werken hun samenwerking uit en leggen die vast in een
convenant. Het convenant voor de periode 2019-2022 is een vervolg op het convenant 2014-2018.
In de voorbereiding van het convenant 2019-2022 hebben vertegenwoordigers van de G40 en van
Platform3l uitgewerkt op welke wijze de samenwerking kan worden doorontwikkeld en versterkt.
Dit is opgenomen in het convenant. Elementen hierin zijn continuïteit en meerjarige samenwerking,
nauwere inhoudelijke samenwerking bij programmaontwikkeling en -uitvoering en de relatie met
andere stakeholders binnen en buiten het kennisnetwerk van Platform3l.
Deze bijlage licht een aantal artikelen van het convenant nader toe. Voor de tekst van de betrokken
artikelen verwijzen we naar het convenant.
Opmerking vooraf: het convenant betreft de samenwerking op kennisontwikkeling en -deling.
Platform3l heeft nadrukkelijk geen rol in lobbyactiviteiten van de G40. Daarnaast heeft het G40Stedennetwerk aan Platform3l gevraagd om secretariële en organisatorische ondersteuning te
verzorgen. Dit is geregeld in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 2
In de samenwerking tussen het G40-Stedennetwerk en Platform3l zijn de actuele
(kennis)vraagstukken van G40-steden het vertrekpunt. Platform3l geeft daarbij ook aan welke
relevante ontwikkelingen trends en opgaven zij signaleert vanuit haar rol en activiteiten binnen het
brede kennisnetwerk dat Platform3l vormt.
,
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Jaarlijks stelt Platforrn3l met de vertegenwoordigers van de 640 een werkprogramma op (zie artikel
4), zoals we dat ook doen met andere partners met wie Platform3l een meerjarige
samenwerkingsrelatie heeft. Deze afzonderlijke werkprogramma’s vormen een onderdeel van het
jaarplan van Platform3l. Bij veel programma’s en projecten werken verschillende partners en
partijen samen, zoals de 640, BZK, VWS en P31 bij het programma Langer Thuis, en BZK, Neprom,
640 en Platform3l in het programma Stedelijke Transformatie.
In het werkprogramma voor de 640 wordt per onderdeel aangegeven welke andere partijen zijn
betrokken en meefinancieren.
Artikel 4
In het kader van het convenant hebben het G40-Stedennetwerk en Platform3l hun samenwerking
ingericht via 2 lijnen: via het G40-Stedennetwerk en via de individuele steden die zijn aangesloten
bij het G40-Stedennetwerk. Artikel 4 werkt dit nader uit.
4.1: samenwerking via het G40-Stedennetwerk en Platform3l

De voorzitter van het 640-stedennetwerk, de pijlervoorzitters, en de directeur van Platform3l
hebben jaarlijks overleg over de voortgang en doorontwikkeling van de samenwerking. Zij ontmoeten
elkaar daarnaast regelmatig, bijvoorbeeld tijdens de 640- Bestuurlijke Netwerkdagen, en stemmen
waar nodig tussentijds af.
De algemeen secretaris van het G40-Stedennetwerk en de accountmanager van Platform3l
verzorgen de algemene coördinatie en doorontwikkeling van de samenwerking. Dit komt ook aan de
orde tijdens de bijeenkomsten van de G40-Coordinatoren. Daarnaast stemmen zij af over de
ontwikkeling en uitvoering van het basisprogramma (zie artikel 5).
De 640- pijlersecretarissen en programmamanagers van Platform3l werken nauw samen bij het
ontwikkelen en uitvoeren van het werkprogramma en de daaraan gerelateerde activiteiten, zoals
experimenten en leergemeenschappen. Dit maakt onderdeel uit van de doorlopende ontwikkeling
van het bredere jaarplan van Platform3l, waarbij wordt bekeken wat voor de verschillende
onderdelen de meest passende combinatie kan zijn van -financierende partijen.
—

Aan elke pijler van het 640- Stedennetwerk (Fysiek! Economie! Sociaal) is een programmamanager
van Platform3l gekoppeld. De pijlersecretaris en programmamanager stemmen onderling af over
kennisvragen, opzet en start van programma’s en projecten, de voortgang van het programma,
eventuele bijstelling, input voor het werkprogramma G40-Platform3l, inzet van de afgesproken
budgetten, etc. Uitgangspunt is dat er per kwartaal overleg plaatsvindt, de frequentie kan per pijler
in onderling overleg nader worden vormgegeven, Inzet is om in elk geval in de periode juni/juli de
kwalitatieve voortgang van lopende programma’s en projecten te bespreken. Zodat er, waar nodig,
tijdig in het jaar kan worden bijgesteld.
G40-Themagroepen: de pijlersecretaris en programmamanager spreken af wie vanuit Platform3l
betrokken is bij de verschillende themagroepen van de 640 (voor de thema’s waarop Platform3l
actief is), en welke rol Platform3l hierbinnen het beste kan vervullen.
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Projecten binnen het inhoudelijk werkprogramma: de pijlersecretaris en programmamanager
spreken af wie vanuit de 640 ambtelijk opdrachtgever is en wie de projectleiding vervult vanuit
Platform3l voor de projecten binnen het inhoudelijk werkprogramma. Bij de voorbereiding van de
projecten stemmen 640 en Platform3l af over het doel, de beoogde opbrengst en het resultaat, de
aanpak en planning, alsook welke andere partijen zij hierbij willen betrekken. Per project stellen zij
een projectblad op (zie toelichting artikel $
Per pijler bekijken 640 en Platform3l voor de verschillende programma’s en projecten welke andere
partijen als medefinancier/opdrachtgever zijn betrokken en of/op welke wijze een gezamenlijk
stakeholderoverleg het beste kan worden ingericht. In 2018 is vanuit die werkwijze een aantal
programma’s gestart, bijvoorbeeld het programma Stedelijke Transformatie. De inrichting en vorm
van gezamenlijk stakeholderoverleg willenG4O en Platform3l in deze convenantperiode graag verder
ontwikkelen.
De inzet van expertise van partijen buiten Platform3l kan nodig zijn als specifieke expertise binnen
Platform3l ontbreekt, of vanwege capaciteitsgebrek (de gevraagde capaciteit is op het moment van
uitvoering niet beschikbaar en uitstel niet mogelijk)
Vier maal per jaar, en zo nodig vaker, bespreken G40-Stedennetwerk en Platform3l de invulling en
voortgang van het werkprogramma, de inzet van de middelen en invulling van de flexibele ruimte.
Twee maal tijdens het 640-AOT-overleg en daarnaast twee maal met pijlersecretaris en
programmamanager.

4.2. Via de individuele steden van het G40-Stedennetwerk.

De 640-coördinator van elke stad en de G40-accountmanager (en/of ondersteuner) binnen
Platform3l hebben regelmatig contact. Tijdens de 640- bijeenkomsten (o,a. 640- coördinatoren
overleg), en telefonisch of via de mail. Aan de orde komen vragen vanuit de steden over inhoudelijke
thema’s, lopende programma, actuele vraagstukken vanuit de steden en mogelijkheden om dit met
meerdere steden op te pakken. Hierbij wordt ook steeds bekeken/afgewogen wat kan worden
opgepakt binnen het werkprogramma in kader van het convenant, en wanneer individuele afspraken
nodig zijn tussen de individuele stad en Platform3l (zie ook artikel 5). Uitgangspunt hierbij is: als de
gevraagde ondersteuning specifiek gericht is op de betrokken stad en niet op het G40Stedennetwerk, wordt dit via individuele afspraken geregeld.
Bijvoorbeeld: in 2017 heeft Platform3l in samenwerking met het 640-Stedennetwerk een
trendstudie gemaakt: “Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden, Stedelijke trends
en opgaven voor 2018 e.v.”. Deze studie is gefinancierd vanuit de convenantmiddelen. Vervolgens
heeft Platform3l op verzoek van een aantal steden voor hen een maatwerkanalyse verzorgd,
specifiek gericht op die betreffende steden. Hierover heeft Platform3l afzonderlijke financiële
afspraken gemaakt.
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Medewerkers vanuit de steden worden gestimuleerd zich te abonneren op de Platform3lNieuwsbrief. Hierin worden zij geïnformeerd over actuele ontwikkelingen binnen stad en regio en
kunnen zij kennis nemen van nieuwe publicaties en interessante projecten waaraan zij kunnen
deelnemen, etc.
De 640-coordinatoren ontvangen tweemaandelijks een overzicht van nieuwe publicaties, die zij
gericht kunnen uitzetten binnen hun organisatie. Ook ontvangen zij periodiek een overzicht van
nieuwe experimenten, leergroepen, etc. die worden opgestart en waaraan steden kunnen
deelnemen.
De 640-steden hebben via hun vertegenwoordigers in de pijlers en themagroepen contact met de
betrokken projectleiders en programmamanagers van Platform3l. Zij worden ook langs die lijn
gevoed met de nieuwe kennis die wordt ontwikkeld en kunnen bij hen hun specifieke kennisvragen
inbrengen.
De directeur en/of accountmanager van Platform3l hebben de intentie om jaarlijks een bezoek te
brengen aan de steden van het 640-Stedennetwerk en met de gemeentesecretaris de voortgang van
de samenwerking en kennisvragen te bespreken.
Verschillende steden binnen het G40-Stedennetwerk hebben aangegeven te willen onderzoeken op
welke wijze zij nog beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de samenwerking met
Platform3l biedt, en de wijze waarop ontwikkelde kennis nog beter kan landen binnen de eigen
Organisatie en werkwijze. Bijvoorbeeld via het verzorgen van regionale bijeenkomsten. Platform3l en
vertegenwoordigers van de steden zullen deze ideeën binnen de convenantperiode verder
ontwikkelen en uitwerken.

Artikel 5

In het kader van convenant stellen 640 en Platform3l jaarlijks een werkprogramma op (zie ook
artikel 4). Dit werkprogramma bestaat uit twee onderdelen: een basisprogramma gericht op
algemene kennisdelingsactiviteiten en -ondersteuning en het inhoudelijk werkprogramma gericht op
projecten en activiteiten die aan de drie pijlers van de 640 zijn gekoppeld.
5.1. Basisprogramma

Vanuit het basisprogramma (zie artikel 5.1) deelt Platform3l dagelijks kennis vïa de website,
nieuwsbrief en sociale media van Platform3l, en meer specifieker (thematisch) via kennisdossiers,
netwerkbijeenkomsten en het Yurps-programma voor jonge professionals. Dit zijn activiteiten
waaraan ook de andere partners van Platform3l inhoudelijk en financieel bijdragen.
-

-

Binnen het basisprogramma valt ook het accountmanagement voor de steden (zie artikel 4) en de
mogelijkheid van incidenteel advies aan het G40-netwerk/de steden, bijvoorbeeld in de vorm van
een presentatie voor de gemeenteraad of het bieden van reflectie op lokale vraagstukken vanuit
landelijk perspectief, etc.
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Binnen het basisprogramma valt ook de ondersteuning aan de pijlers en themagroepen.
Bijvoorbeeld: op basis van vragen binnen de pijler/themagroep maakt Platform3l een overzicht van
beschikbare kennis, voeren we een beknopte analyse uit, organiseren we een brainstormsessie met
themagroep etc. De betrokken pijlersecretaris en programmamanager stemmen af over de invulling,
binnen de kaders van het hiervoor gereserveerde budget (25.000 per pijler in 2018). De deelname
aan activiteiten in Icader van het basisprogramma is voor de steden kosteloos.
De flexibele ruimte is bedoeld om in te kunnen spelen op actuele trends en kennisvragen. De
invulling wordt in overleg bepaald.

5.2: Specifieke projecten en activiteiten binnen het kader van het inhoudelijke werkprogramma

Het inhoudelijk werkprogramma dat Platform3l jaarlijks opstelt met de G40-pijlersecretarissen
omvat programma’s en projecten die zijn gekoppeld aan de drie pijlers van het G40-Stedennetwerk.
De activiteiten die Platform3l in dit kader uitvoert variëren van experimenten, pilotprogramma’s en
leergemeenschappen tot expertsessies en praktijkgericht onderzoek (zie ook de toelichting onder
4.1). Voor deze programma’s worden convenant middelen ingezet, en in veel gevallen dragen andere
stakeholders financieel bij (vanuit het co-financieringsmodel).
640 en Platform3l willen de komende jaren actief inzetten op het ontwikkelen van grotere en
meerjarige programma’s (tegengaan risico van versnippering in korte projecten). Dit betekent dat het
werkprogramma een mix zal vormen van meerjarige programma’s, waarvoor de activiteiten per jaar
worden afgesproken, en projecten die inspelen op kleinere (minder urgente) vraagstukken, waarvoor
een looptijd van een aantal maanden/jaar passend is. Voor de meerjarige programma’s kan een
meerjarige bijdrage worden vastgesteld binnen de convenantperiode.

Artikel 7
7.8
Met betrekking tot de programma’s en projecten binnen het werkprogramma waaraan 640-steden
kunnen deelnemen of voor worden uitgenodigd, maken de betrokken pijlersecretaris en
programmamanager van Platform3l aan de voorkant van het project afspraken over een eventuele
eigen bijdrage van deelnemende steden. Daarbij hanteren 640 en Platform3l de volgende
uitgangspunten:
-

-

-

Projecten ten behoeve van de 640 waaruit algemene aanbevelingen voortkomen en waarbij
de deelnemende steden belangrijke inhoudelijke input leveren: geen eigen bijdrage.
Projecten waarin deelnemende steden, naast kennisontwikkeling en -deling, advies krijgen
op hun eigen casuïstiek die zij inbrengen: wel mogelijkheid van eigen bijdrage. 640 en
Platform3l bepalen samen de hoogte van de bijdrage.
Bijeenkomsten waarin de ontwikkelde kennis in een project breder wordt gedeeld,
bijvoorbeeld via een slotbijeenkomst of congres: geen eigen bijdrage.
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7.9
Het G40-Stedennetwerk en Platform3l zetten zich ervoor in dat de beschikbare middelen binnen de
convenant periode 2019-2022 zo veel mogelijk worden benut en ingezet in programma’s en
projecten ten behoeve van de kennisvragen van de steden. Hierover stellen zij jaarlijks een
werkprogramma op (zie artikel 4 en 5). Programmamanager en pijlersecretaris maken voor de
deelbudgetten binnen het inhoudelijk werkprogramma afspraken over het eventueel doorschuiven
van niet-bestede middelen naar een volgend jaar Aan het begin van het vierde jaar van de
convenantperiode stellen zij de financiële verantwoording van het derde convenant jaar vast,
alsmede het werkprogramma van het vierde convenantjaar (2022). Mocht blijken dat een deel van
de beschikbare middelen niet kan worden ingezet voor het werkprogramma binnen de
convenantperiode (= overschot), dan wordt dit verrekend met de bijdrage van de steden in het
vierde convenantjaar. Zij ontvangen in dat geval een aangepaste factuur.
.

Het onderdeel f/exibele ruimte binnen het werkprogramma valt niet onder deze afspraak. Het is
mogelijk dat G40 en Platform3l in het laatste convenant jaar vaststellen dat een bepaald onderdeel
van het werkprogramma na afloop van de convenantperiode zal worden afgerond, indien daarvoor
gegronde redenen zijn.

Artikel 8 Verantwoording
De toelichting op artikel 4 geeft aan op welke wijze de G40 en Platform3l de samenwerking bij het
ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en projecten inrichten (werkprogramma). Het maken van
heldere afspraken aan de voorkant (vastgelegd in een projectblad) en regelmatige afstemming over
de voortgang (uitgangspunt minimaal 4 maal per jaar) is onderdeel van verantwoording tijdens de
uitvoering van het programma. Het overleg hierover vindt primair op pijlerniveau plaats tussen
pijlersecretaris en programmamanager en ten aanzien van het algemeen deel tussen de algemeen
secretaris en de accountmanager.
Projectblad:
Platform3l is verantwoordelijk voor het actueel houden van de projectbladen. Zij maken onderdeel
uit van de tussentijdse en eindrapportages van het werkprogramma. Het projectblad bevat de
volgende informatie:
-

-

-

-

-

-

-

Titel
Product
Planning
Betrokken partijen en contactpersonen
Totaal budget en bijdrage per partij
Ambtelijk opdrachtgever, de verantwoordelijk pijlersecretaris en bestuurder vanuit de G40
Projectleider en verantwoordelijk programmamanager vanuit Platform3l

Stedeniit.

G40

YLATFORM3L.

Afstemming en voortgangsbewaking
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De ambtelijk opdrachtgever 640 zorgt voor een eenduidige opdrachtformulering vanuit de
640 en is primair aanspreekpunt voor de betreffende projectleider van Platform3l.
De ambtelijk opdrachtgever 640 is verantwoordelijk voor de interne afstemming binnen de
640.
De projectleider Platform3l is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en is
eerste aanspreekpunt voor de ambtelijk opdrachtgever 640.
De projectleider Platform3l is verantwoordelijk voor de interne afstemming binnen
Platform3l.
De programmamanager Platform3l is verantwoordelijk voor het geheel van de projecten
binnen een programma.
Over eventuele stagnatie van projecten aan de kant van Platform3l, informeert de ambtelijk
opdrachtgever de verantwoordelijk pijlersecretaris 640.
Over eventuele stagnatie van projecten aan de kant van de 640, informeert de projectleider
Platform3l de verantwoordelijk programmamanager.
De betreffende pijlersecretaris 640 dan wel de programmamanager Platform3l neemt
gepaste actie om te komen tot een doorbraak.
De pijlersecretaris (G40) en de programmamanager (Platform3l) kunnen respectievelijk de
algemeen secretaris (640) en de accountmanager (Platform3l) inschakelen om een
doorbraak te bewerkstelligen.
Indien een doorbraak uitblijft, zal de algemeen secretaris (G40) dan wel de accountmanager
(Platform3l) het vraagstuk agenderen voor het AOT.

Over niet opgeloste issues wordt overlegd tussen de voorzitter van het G40-Stedennetwerk en de
directeur van Platform3l.
Indien het beoogde product van een onderdeel van het werkprogramma niet kan worden geleverd,
kan dit, bij verwijtbaarheid van Platform3l, ertoe leiden dat de voor dit onderdeel gereserveerde
convenantmiddelen niet of niet volledig beschikbaar worden gesteld.
Bij overschrijding van het afgesproken aantal uren door Platform3l door verwijtbaarheid van de 640,
kunnen partijen een passende vergoeding aan Platform3l vaststellen.
Op basis van de voortgangsinformatie en informatie over realisatie van de programmabudgetten
stelt Platform3l een halfjaar-rapportage op in de periode juli-augustus, die wordt besproken tijdens
een vergadering van het AOT. In de periode januari- februari stelt Platform een inhoudelijke en
financiële verantwoording op van het voorafgaande jaar, die door het AOT wordt besproken en
vastgesteld.

