Intentieverklaring
MFA Rutten
De ondergetekenden,
a.

De Gemeente Noordoostpolder, kantoorhoudende aan de Harmen Visserplein 1 te Emmeloord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Suelmann, handelend
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30
januari 2018, nummer 537800/537803.

b.

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, kantoorhoudende aan de Distelstraat 1 te
Emmeloord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Strijker, voorzitter
college van bestuur

c.

Aves Stichting voor primair onderwijs, kantoorhoudende aan de Jasmijnstraat 9 te Emme
loord, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Breukel, voorzitter college
van bestuur

d.

Vereniging Dorpsbelang Rutten, postadres Veneweg 4 te Rutten, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw A. de Groene Wondergem, voorzitter

e.

Algemene Sport Vereniging Rutten, postadres Gemaalweg 16 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door mevrouw I. Kamp, voorzitter

f.

Kinderopvang Alles Kids b.v., kantoorhoudende aan Buitenom 1 te Rutten, in deze rechts
geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Jeske de Haan Beheer B.V., op haar beurt
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw J. de Haan

In aanmerking nemende dat:
1.

Alle ondergetekenden hebben het voornemen om op Sportpark de Treffer in Rutten een
nieuwe Multifunctionele Accommodatie te realiseren waarin onderstaande functies wor
den ondergebracht:
* christelijke basisschool
* samenwerkingsschool voor katholiek en openbaar onderwijs
* dorpshuis
* voetbalvereniging
* kinderVpeuteropvang en buitenschoolse opvang

2.

Alle ondergetekenden staan voor hun verantwoordelijkheden en hebben hun eisen en
wensen verwoord in het ruimtelijke en functioneel programma van eisen d.d. 21 decem
ber 2017 en het Kwaliteitskader Huisvesting (technisch programma van eisen) d.d. 21 de
cember 2017 inclusief de daarbij behorende bijlagen.

3.

De Gemeente Noordoostpolder de eigenaar wordt van het dorpshuis-, het voetbal en het
kinderVpeuteropvang gedeelte van de nieuwbouw en de beide schoolbesturen (onderge
tekenden b. en c.) van h^t onderwijsVschoolgedeelte.

4.

De Gemeente Noordoostpolder door alle ondergetekenden als bouwheer is benoemd
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5.

Op basis van de programma's van eisen zijn de ondergetekenden bereid de volgende fase
van het project in te gaan, de ontwerpfase. In goed onderling overleg zullen er een archi
tect en overige adviseurs worden geselecteerd die op basis van het programma van eisen
concrete ontwerpen gaan uitwerken.

Verklaren dat:
6.

Ondergetekenden de taak op zich hebben genomen om de nieuwbouw van een multi
functionele accommodatie te Rutten verder te gaan voorbereiden. Het is de bedoeling
om voor passende huisvesting te zorgen voor de in aanhef genoemde ondergetekenden
b. tot en met f.

7.

Alle ondergetekenden met het oog op voorspoedige voortgang van het gehele proces
rondom de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie hun bereidheid tot me
dewerking op specifiek(e) terrein(en) schríftelijk in onderhavige verklaring wensen vast te
leggen.

8.

Ondergetekenden bereid zijn om op basis het voorlopig ontwerp lange termijn afspraken
te maken met de Gemeente Noordoostpolder, de eigenaar van de te realiseren multi
functionele accommodatie.

Tijdpad
9.

De multifunctionele accommodatie te Rutten zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd wor
den. Het totale tijdspad van ontwerp tot oplevering loopt van mei 2018 tot en met febru
ari 2020. Naar verwachting kan de multifunctionele accommodatie te Rutten in maart
2020 door de gebruikers, vertegenwoordigd door de ondergetekenden b. tot en met f.,
volledig in gebruik worden genomen.

Overige bepalingen
10. Wijziging van de vastgestelde uitgangspunten van de in punt 2 en 5 van de onderhavige
verklaring genoemde programma's van eisen kan enkel geschieden met instemming van
de stuurgroep. Wijzigingen worden schríftelijk vastgelegd in de stuurgroep.
Onvoorziene omstandigheden:
11. Indien de omstandigheden waaronder deze verklaring is gesloten onvoorzien zodanige
wijzigingen ondergaan dat van ondergetekende of één der ondergetekenden in redelijk
heid niet meer gevergd kan worden dat deze de verklaring ongewijzigd geheel of gedeel
telijk nakomt of deze de verklaring niet meer kan nakomen, dan heeft de meest gerede
ondergetekende het recht om van de andere ondergetekende te verlangen dat tussen
ondergetekenden een ontbindings- of wijzigingsovereenkomst wordt gesloten.
Wijziging verklaring:
12. Deze verklaring kan uitsluitend worden gewijzigd, respectievelijk aangevuld indien daar
over tussen ondergetekenden overeenstemming bestaat. De wijzigingen, respectievelijk
uitbreidingen zijn slechts rechtsgeldig indien deze schríftelijk zijn vastgelegd.
Versie

d.d

Paraaf:
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Aldus in zesvoud opgemaakt.

de heer H. Suelmann
Gemeente Noordoostpolder

Emmeloord,
datum

de heer K. Strijker
Stichting voor Christelijk Primair Oľídąrwijs

Emmeloord,
datum ______ J

hVer L. Breukel
tichţing voor primair onderwijs

-«Jo/cJ

Emmeloord
datum /V? jŗćĂ'1 2úiP

Emmeloord
datum

i

mevrouw. I. Kamp
Algemene Sport Vereniging Rutten

Emmeloord
datum ,

______

mevrouw. J. de Haan
KinderqpvaflgrAlle Kids b.v.

Emmeloord
datum
iļ,

ţpĶ

mevròm A. De Groene Wondergem
Vereniging Dorpsbelang Rutten

k

Versie

d.d.
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RUTTEN

Rutten, 15 februari 2018

Betreft: bijlage intentieverklaring MFA Rutten

Beste dhr. Suelmann, Dhr. Strijker, Dhr. Breukel en Mvr. de Haan,

Graag zouden wij namens de volgende Ruttense partijen;
» Vereniging Dorpsbelang Rutten
« Werkgroep MFA Rutten
*

Algemene Sportvereniging Rutten

* Voetbalvereniging Rutten Komt Op (RKO),
de getekende intentieverklaring van 20 december jl. incl. onderlinge afspraken, zouden wij graag als
onderliggend document aan punt 2 van de intentieverklaring MFA Rutten toe willen voegen.
Mochten hierover vragen zijn kunt u contact opnemen met Arianne de Groene Wondergem,
voorzitter Dorpsbelang Rutten.

Met vriendelijke groet,

A dêŵoene Wondergem
Vereniging Dorpsbelang Rutten

Rutten, december 201 z
Afspraken (onlosmakelijk verbonden met de intentieverklaring)

Als voetbalvereniging RKO hebben we in het voorjaar van 2017 een financiële commissie MFA
samengesteld. We hebben deze commissie samengesteld, omdat we inzagen dat een MFA voor RKO
financieel nogal wat veranderingen zou meebrengen. Het doel van deze commissie is om na te
denken hoe we deze veranderingen financieel vorm willen geven om voor de toekomst een
financieel gezond RKO te behouden. Een lastige en complexe materie, omdat er nog zoveel zaken
onbekend zijn, maar ondanks dat wel een hele belangrijke voor nu en in de toekomst. Voor de
leefbaarheid van Rutten en de toekomst van RKO, vinden wij het belangrijk om op te gaan in een
MFA.
Als commissie hebben we verschillende scenario's bekeken. De conclusie was dat we voor een
duidelijke en werkbare situatie kiezen. We blijven gaan voor een financieel gezond RKO zoals deze
vereniging al 60 jaar is, hier is RKO bij gebaat, maar zeker ook het dorp Rutten en zo ook ons
toekomstig MFA.
RKO investeert C 100.000,- in de MFA te Rutten, daarnaast zetten we ons als RKO vrijwilligers mede
in bij zelfwerkzaamheden en doen we net zo hard mee met de acties voor de realisatie en/of de
exploitatie van de MFA.
We willen daarvoor onderstaande afspraken vastleggen, waarbij het uitgangspunt is dat de
gemeente eigenaar wordt van de MFA en over het dorpsgedeelte geen huur wordt geheven.
Afspraken

«

*

RKO hoeft geen huur te betalen voor de ruimten zoals opgenomen in het
ruimtebehoefteoverzicht MFA Rutten d.d. 04-12-2017 zijnde ca 254 m2 BVO. Voor het
gebruik van de kantine/dorpsbar hoeft RKO niet bij te dragen in de exploitatiekosten.
De kantine gaat straks op in de MFA dorpsbar, waardoor de RKO kantine opbrengsten naar
de dorpsbar gaan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in een begroting en om een financieel
gezonde exploitatie te behouden zijn de volgende twee opties mogeiijk:

Optie 1:
De bijdrage in exploitatiekosten van maximaal C 27,50/ m2 voor de ruimten zoals
opgenomen in het ruimtebehoefteoverzicht MFA Rutten d.d. 04-12-2017 zijnde ca 254 m2
8VO. De exploitatiekosten bestaan uit GWE, onderhoud, heffingen, verzekeringen en overige
beheersactiviteiten. Waarbij uitgegaan wordt dat RKO zelf de kleedkamers schoonmaakt.
(Indexatie op basis van inflatie kan zich voordoen).
Indien RKO bijdraagt in de exploitatiekosten dan dient RKO jaarlijks een vaste bijdrage te
ontvangen voor de inbreng van de kantineopbrengsten die RKO met het samengaan in de
MFA laten liggen. Gezien de opbrengsten uit het verleden en het huidige ledenaantal
senioren/junioren seizoen '17Z'18 vinden wij van RKO het reëel om een vast bedrag van
C 6000,- per jaar te ontvangen van de MFA. (Indexatie op basis van inflatie kan zich
voordoen).
Optie 2:
Geen bijdrage in de exploitatiekosten voor de ruimten zoals opgenomen in het
ruimtebehoefteoverzicht MFA Rutten d.d. 04-12-2017 zijnde ca 254 m2 BVO. De
exploitatiekosten bestaan uit GWE, onderhoud, heffingen, verzekeringen en overige
beheersactiviteiten. Waarbij uitgegaan wordt dat RKO zelf de kleedkamers schoonmaakt.
RKO hoeft dan ook geen jaarlijkse vaste bijdrage te ontvangen van de MFA.
*

In het dagelijks bestuur van de MFA zit te alle tijden een lid uit het RKO-bestuur. Dit dagelijks
bestuur dient bij het maken van winst uit de MFA een eerlijke verdeling onder de gebruikers
te maken of besluiten deze winst te besteden aan een ander gezamenlijk gedragen doel.

®

Bij de 3 grootste RKO-evenementen (o.b.v. financiële omzet) willen we een winstdeling,
hierin willen we dezelfde afspraken maken welke ook met de andere verenigingen (carnaval,
toneel etc.) zullen worden afgesproken.

Andere afspraken welke minder groot lijken en meer op dorpsniveau dienen te worden afgesproken
welke voor RKO van groot belang zijn:
®

De consumptieprijzen in de MFA dienen zoveel mogelijk conform sportkantine prijzen te
blijven.

®

Kosten van de thee en limonade wat in de rust van de wedstrijden door de spelers
gedronken wordt, tegen inkoopsprijs fles limonade, bekertjes en thee.

»

Afspraken over kosten consumpties van vrijwilligers.

*

RKO vindt een (betaalde) beheerder een vereiste voor het slagen van de MFA en dorpsbar.

®

RKO dient zijn eigen identiteit uit te kunnen dragen in de "dorpsbar" ook al is het geen
sportkantine meer.

Aldus overeengekomen te Rutten,

20.....december 2017

Partijen,
1. Voetbalvereniging Rutten Komt Op (RKO), kantoorhoudende aan de Sportweg 52A te Rutten,
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door leden van het bestuur:

M.A. Kaikdijk, voorzitter

G.A. Hogeterp- van

E. Loman-Hoekstra, penningmeester

CJ. de Jong, algemeen bestuurslid

G. Peek, algemeen bestuurslid
1

Xe
2. Algemene Sportvereniging Rutten, ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer
39033194, tekent de overeenkomst ter kennisgeving:

I. Kamp- de Jong, voorzitter

A. Hooymans, secretaris

E. Bastiaanssen, penningmeester

3.

Werkgroep MFA Rutten, kantoorhoudende aan de Veneiaan 1 te Hutten, in deze
vertegenwoordigd door:

H. Verheggen, voorzitter

N. Plomp, penningmees

B. Philipsen, algemeen bestuurslid

4.

Vereniging Dorpsbelang uíten, ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer
40059530, ten deze handelend als'wettelijke vertegenwoordiger van de werkgroep MFA
Rutten:

A. de Groene -Wondeŕgem, voorzitter

L. Jensmá- Féíix, secretaris

W. Wisse, penningmeester

Intentieverklaring
Voetbalvereniging Rutten Komt Op (RKO), kantoorhoudende aan de Sportweg 52A te Rutten, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door leden van het bestuur:
M.A. Kalkdijk, voorzitter
G.A. Hogeterp- van der Biji, secretaris
E. Loman-Hoekstra, penningmeester
CJ. de Jong, algemeen bestuurslid
G. Peek, algemeen bestuurslid

Hebben de afgelopen járen intensief met elkaar gesproken en onderzoek gedaan naar de
consequenties van de samenwerking en het samenwonen met het kindcentrum en het dorpshuis in
een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Rutten. Zij hebben zich daarbij gericht op de
leefbaarheid van Rutten en een voor de toekomst blijvend financieel gezond RKO. De intentie is
groot om samen met de andere gebruikers de MFA in Rutten tot een succes te maken.
Doel
De intentieverklaring afgeven en daarbij het vastleggen van een aantal afspraken met de werkgroep
Rutten.
Intentieverklaring
Voetbalvereniging RKO wii de tot dusver gemaakte afspraken bekrachtigen met een
intentieverklaring, zodat de volgende fases in werking kunnen treden. De intentieverklaring is tot
stand gekomen in overleg met een afvaardiging van de werkgroep MFA Rutten.
Met het ondertekenen van de intentieverklaring geeft voetbalvereniging RKO aan
1.
2.

bereid te zijn om C 100.000,00 te investeren in de bouw van de MFA te Rutten
bereid te zijn om verdere deelname in de vervolgfases voort te zetten mits bijgevoegde
afspraken worden nagekomen.

Voetbalvereniging RKO wii door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de partijen
van de MFA dat bijgevoegde afspraken door de werkgroep MFA Rutten en voetbalvereniging RKO
worden bekrachtigd. Wanneer zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen die strijdig is met de
gemaakte afspraken, kan de intentieverklaring alleen worden gewijzigd met instemming van alle
genoemde partijen. Voetbalvereniging RKO en de werkgroep MFA zullen dan in overleg treden om te
herzien in hoeverre de Ínhoud van afspraken behorende bij de intentieverklaring aanpassing behoeft.
De afspraken tussen voetbalvereniging RKO en de werkgroep MFA Rutten is ais bijlage toegevoegd
aan de intentieverklaring.

Aidus overeengekomen,

Plaats:
Datum: 20

O- ľlsD(~ļ

M.A. Kalkdijk

G.A. Hoge terp-van depŵjt

E. Loman- Hoekstra^'

C.J. de Jong

G. Peek

