
 

 

Convenant Startersfonds West-Brabant 

 

Partijen: 

1. De gemeente Roosendaal, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. 

Verbraak, wethouder, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van .. - .. - 2017, hierna te noemen ‘Roosendaal’;  

en 

2. De gemeente Bergen op Zoom, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J.M. 

Coppens, wethouder, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 

en wethouders van .. - .. - 2017, hierna te noemen ‘Bergen op Zoom’; 

en 

3. De gemeente Steenbergen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Vos, 

wethouder, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van .. - .. - 2017, hierna te noemen ‘Steenbergen’; 

en 

4. De gemeente Woensdrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.P.M. de 

Waal, wethouder, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van .. - .. - 2017, hierna te noemen ‘Woensdrecht’; 

en 

5. Starterscentrum Roosendaal, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.L.C. 

Frijters, voorzitter; 

en 

6. Starterscentrum Brabantse Wal, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.L.C. 

Frijters, voorzitter. 

 

Als de beide Starterscentra fuseren, dan komt het nieuwe Starterscentrum West-Brabant in de plaats 

van 5. en 6. 

 

De ondergetekenden sub. 1, 2, 3 en 4, hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Gemeenten’; 

De ondergetekenden sub. 5 en 6, hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Starterscentra’; 

De ondergetekenden sub. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’; 

Overwegende dat: 

• Partijen willen samenwerken om succesvol (nieuw) ondernemerschap in Zuidwest Nederland te 

stimuleren en faciliteren; 

• Gemeenten het mogelijk willen maken dat Starterscentra  hun verworven rol en positie op dit 

terrein kunnen continueren; 

• Gemeenten daarvoor financiële middelen beschikbaar willen stellen voor een vooraf 

overeengekomen periode; 

• Partijen deze middelen in een specifiek fonds willen onderbrengen om daarmee extra gelden te 

verwerven bij andere partijen, bijvoorbeeld provincie en Europa; 

• Gemeenten in hun begroting daarvoor middelen beschikbaar hebben gesteld. 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Doel van het convenant 

Afspraken maken over financiering en inzet van het Startersfonds West-Brabant. 

 



 

 

Artikel 2 Looptijd 

De looptijd van dit convenant is 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Dit convenant wordt 

ongewijzigd voortgezet tot het moment dat Partijen een nieuw convenant hebben gesloten of dit 

convenant hebben verlengd. Dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6 (Rapportages en 

evaluatie), 7 (Financiering) en 10 (Beëindiging). 

Artikel 3 Taken Starterscentra 

1. De Starterscentra hebben zoals in de statuten vastgelegd tot doel: 

a. Het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap in de regio Roosendaal, Bergen op 

Zoom, Steenbergen en Woensdrecht door het faciliteren van startende ondernemers bij 

het opstarten en ontwikkelen van hun bedrijf. 

b. Het ontwikkelen en uitrollen van het concept ‘StartersCentrum’ in de breedste zin des 

woords. 

c. Het bewaken van de kwaliteit en ontwikkeling van het concept ‘StartersCentrum’ 

d. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords 

2. Uitvoering van additionele projecten, die vallen binnen de doelstellingen van het Startersfonds 

West-Brabant, op basis van extra verworven gelden.  

Artikel 4 Taken Gemeenten 

Gemeenten ondersteunen (ambtelijk en bestuurlijk) de inspanningen van Starterscentra om breed 

draagvlak voor het Startersfonds West-Brabant te creëren bij derden en daarmee te stimuleren dat 

werving van aanvullende middelen succesvol is. 

Artikel 5 Werkwijze en besluitvorming 

1. In het regulier bestuurlijk overleg van Gemeenten met Starterscentra wordt jaarlijks, uiterlijk 30 

november, het jaarplan voor de uitvoering van de onder artikel 3 genoemde taken door 

Starterscentra voor het daarop volgende kalenderjaar vastgesteld.  

2. Bij het opstellen van het jaarplan worden de bereikte resultaten van het lopende kalenderjaar 

meegenomen. 

Artikel 6 Rapportages en evaluatie 

1. Starterscentra rapporteren aan Gemeenten 2 maal per jaar, voor 15 juli en 15 januari, in het 

reguliere bestuurlijk overleg van Gemeenten met Starterscentra, over de behaalde resultaten en 

de uitgaven in het afgelopen halfjaar. 

2. Partijen evalueren na 1,5 jaar, voor 1 juli 2019, de werking van het convenant. Deze evaluatie is 

aanleiding om het convenant (on)gewijzigd voort te zetten en de eventuele verlengingstermijn van 

het convenant (voor de periode na eind 2020) te bepalen. 

Artikel 7 Financiering 

1. Gemeenten storten jaarlijks een gedurende de looptijd van het convenant overeengekomen vaste 

bijdrage (te weten € 45.000 door gemeente Bergen op Zoom, € 50.000 door Gemeente 

Roosendaal, € 12.500 door gemeente Steenbergen en € 12.500 door Gemeente Woensdrecht; 

2. Derden kunnen aanvullende middelen storten voor de uitvoering van additionele projecten; 

3. Het Startersfonds West-Brabant wordt gevoed met de gelden genoemd in punt 1 en 2. 

 

  



 

 

Artikel 7 Financiering 

1. Gemeenten storten jaarlijks een gedurende de looptijd van het convenant overeengekomen vaste 

bijdrage (te weten € 45.000 door gemeente Bergen op Zoom, € 50.000 door Gemeente 

Roosendaal, € 12.500 door gemeente Steenbergen en € 12.500 door Gemeente Woensdrecht). 

2. Bij een mogelijke tussentijdse wijziging van de bijdrage van gemeenten geldt de procedure van 

artikel 8. Tussentijdse beëindiging van dit convenant is in dit geval mogelijk als gemeenten hiertoe 

eensluidend besluiten.   

3. Derden kunnen aanvullende middelen storten voor de uitvoering van additionele projecten. 

4. Het Startersfonds West-Brabant wordt gevoed met de gelden genoemd in punt 1 en 3. 

Artikel 8 Wijzigingen/onvoorziene omstandigheden/toetreding 

1. Indien de omstandigheden, waaronder het convenant is gesloten, zodanig wijzigen dat in 

redelijkheid niet meer van één of meerdere partijen kan worden gevergd dat het convenant 

ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken. 

2. Indien een gemeente of een derde tussentijds wil toetreden tot dit convenant dienen vooraf alle 

Partijen in te stemmen.  

3. Alle bovenstaande wijzigingen worden in een door alle Partijen ondertekende appendix 

toegevoegd aan dit convenant. 

Artikel 9 Nakoming convenant 

1. Alle geschillen die ontstaan over de uitvoering van het convenant, worden in het reguliere 

bestuurlijk overleg van Gemeenten met Starterscentra besproken met de bedoeling om alsnog tot 

overeenstemming te komen. 

2. Indien in het hierboven genoemde overleg het geschil niet wordt beslecht, wordt het geschil 

voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Deze wordt aangewezen door de deelnemers van het 

overleg. 

3. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over 

niet-nakoming van overeenkomsten onverminderd van toepassing. 

Artikel 10 Beëindiging 

1. Partijen kunnen niet tussentijds – in de overeengekomen looptijd van het convenant -  de bijdrage 

aan het Startersfonds West-Brabant beëindigen; 

2. Eén of meerdere Partijen kunnen uiterlijk 1 januari 2020 aangeven dat zij het convenant niet 

wensen voort te zetten na 31 december 2020 door een aangetekend schrijven te sturen aan alle 

andere Partijen. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend op […….datum], 

 

Gemeente Roosendaal,      Gemeente Bergen op Zoom, 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………….. 

De heer J.A.M. Verbraak     De heer A.J.M. Coppens 

Wethouder       Wethouder 

 

 

 

  



 

 

Gemeente Steenbergen,     Gemeente Woensdrecht, 

 

 

 

 

……………………………..     …………………………… 

Mevrouw M. Vos      De heer J.P.M. de Waal 

Wethouder       Wethouder 

 

 

Stichting StartersCentrum Roosendaal Stichting StartersCentrum Bergen op 

Zoom  

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………….. 

De heer A.L.C. Frijters      De heer A.L.C. Frijters 

Voorzitter       Voorzitter 


