ADDENDUM bij het Convenant Kansen voor Partnerschap als overeengekomen op 25 juni 2 0 1 2
tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen

De heer drs.mr. B. Koelewijn, Burgemeester van de gemeente Kampen en de heer J.F.
Goedegebure, Secretaris van de gemeente Kampen, als zodanig krachtens art. 171 lid 1
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigend, handelend ter uitvoering van het besluit van
het College van burgermeester en wethouders van de gemeente Kampen van 24 april 2012;
en
De heer drs. H J . Meijer, Burgemeester van de gemeente Zwolle en de heer drs. O. Dijkstra,
Secretaris van de gemeente Zwolle, als zodanig krachtens art. 171 lid 1 Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigend, handelend ter uitvoering van het besluit van het College
van burgermeester en wethouders van de gemeente Zwolle van 24 april 2012;
en
Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningen in de provincie
Overijssel en de heer mr. H.A. Timmerman, Secretaris van de provincie Overijssel, als
zodanig krachtens art. 176 lid 1 Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigend, handelend ter
uitvoering van het besluit van het College van gedeputeerde staten van de provincie
Overijssel van 24 april 2012;
met betrekking tot het op 25 juni 2012 gesloten Convenant Kansen voor Partnerschap, oprichting Shared
Service Centrum Bedrijfsvoering (verder SSC), hierna verder Convenant te noemen;
overwegende dat:
• Het Convenant ivm de eerste fase van implementatie van het SSC verlengd dient te woorden;
• Enkele wijzigingen (geheel conform het Rapport SSC Bedrijfsvoering, Uitwerking KvP fase I I
van 2 februari 2012) ivm vernoemde verlenging van het Convenant noodzakelijk maakt;
verklaren de volgende wijzigingen e n / o f aanvullingen e n / o f correcties te zijn
overeengekomen:
De te wijzigen artikelen zullen als volgt gaan luiden:
-Artikel 2
Lid 1: Per 1 januari 2013 zal er onder de gemeente Zwolle een eenheid SSC Bedrijfsvoering zijn
opgericht als ook functioneel zijn ingericht opdat er een organisatorische entiteit bestaat waarnaar de
betrokken medewerkers van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel gedetacheerd kunnen
worden, Dit zodat het SSC Bedrijfsvoering per genoemde datum operationeel kan zijn, waarbij de
dagelijkse aansturing plaats zal vinden vanuit de gemeente Zwolle. Deze tijdelijke constructie dient als
voorbereiding voor de definitieve constructie.
Lid 2: Voor de definitieve constructie wordt als juridische grondslag voor het SSC Bedrijfsvoering voor
een centrumregeling geopteerd binnen de Wet gemeenschappelijke regeling.
Lid 3: Het bestuur van het SSC Bedrijfsvoering wordt per 1 januari-2013 eenzijdig belegd bij het bestuur
van de gastheerorganisatie waaraan het SSC Bedrijfsvoering wordt opgehangen.
Lid 4: Dit wordt het huidige lid 3.
Lid 5: Dit wordt het huidige lid 4.
Lid 6: Het secretarissenberaad bestaat uit de respectievelijke gemeentesecretarissen en de
provinciesecretaris van de in dit convenant betrokken college's van Burgemeester & Wethouders en
Gedeputeerde Staten, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle.
-Artikel 4
Lid 4.3 De bijdrage van de partnerorganisaties, inclusief de jaarlijkse huisvestingskosten ad 336.000, die
in ieder geval geldt tot het moment van de oprichting van de definitieve gemeenschappelijke regeling
wordt vastgesteld op basis van de finale inbrengverhouding; bij ontstentenis van overeenstemming
hieromtrent naar wordt teruggegrepen op de inbrengverhouding thans bekend, zijnde gemeente Kampen
13,02%, gemeente Zwolle 32,64% en de provincie Overijssel 54,34%.

-(huidig) Artikel 5: Schrappen
-Omnummering : het huidige artikel 6 wordt artikel 5
Artikel 5
Lid 1 :
Uiterlijk 1-februari 2013 wordt het detailontwerp van de governance voor het SSC Bedrijfsvoering
vastgesteld door het secretarissenberaad.
Lid 2:
Voor het SSC Bedrijfsvoering wordt een gemeenschappelijke regeling opgesteld op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen Hiervoor vindt besluitvorming plaats door de Gemeenteraden en
Provinciale Staten voor uiterlijk 31 mei-2013.
Lid 3: Schrappen
-Omnummering: het huidige artikel 7 wordt artikel 6

Artikel 6
Bullit 3 schrappen
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