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Samenwerkingsovereenkomst   
 

Stadslandbouw Mooieweg 
en  

Wijkplatform Rijkerswoerd 
 
 

Stichting het wijkplatform Rijkerswoerd (WR) vertegenwoordigd door het 
bestuur Dick van Kleef (vicevoorzitter) 
 
En  
 
Stichting Stadslandbouw Mooieweg (SLB) vertegenwoordigd door Herman 
Gerdsen (voorzitter) 
 
Ons gezamenlijke doel is binnen Rijkerswoerd, voor onze wijkbewoners, een 
duurzame en intensieve samenwerking tot stand te brengen en om de 
activiteiten van beide vrijwilligersorganisaties op elkaar af te stemmen. Door 
deze samenwerking worden de doelen van beide organisaties ondersteunt. Deze 
samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd worden door een meerderheid 
van de stemhebbende leden van het WR.  
 
Het doel van het wijkplatform Rijkerswoerd is: 
 
WR is er vóór de wijkbewoners van Rijkerswoerd. Het WR behandelt aanvragen 
voor het wijkbudget. Het WR werkt met werkgroepen aan:  
 Veilig in de Wijk (parkeren, verkeersveiligheid, jeugdbeleid, zorg) 
 Groen (energie/klimaat, vergroening, afval, hondenpoep) 
 Cultuur (kunst i.s.m. Rozet, kunst-route, café, muziekvorming, 

buurtcamping) 
 Sport- en bewegen (i.s.m. sport en wijkcentrum Rijkerswoerd) 
 
Aan deze gebieden besteedt het WR aandacht in overleg met gemeente (o.a. 
Team Leefomgeving, wijkagenten, sportbedrijf Arnhem).  
 
Activiteiten die het WR organiseert (voorheen ook wijkvereniging) zijn: 
 Avondvierdaagse  
 Sinterklaas 
 Koningsdag 
 Wijkdag 
 Wijkblad Het Woerdje 
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Het doel van Stadslandbouw Mooieweg is:  

SLB is een groen en sociaal project in Arnhem-Zuid. Met vrijwilligers uit 
omringende wijken telen we groenten, kruiden en klein fruit, om te leveren aan 
Voedselbank Arnhem. Zo dragen we bij aan verse producten voor mensen die 
de Voedselbank hard nodig hebben. Iedereen kan hier op een laagdrempelige 
manier aan de slag, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Ons terrein is een groene ontmoetingsplek voor vrijwilligers en alle 
wijkbewoners. Door de inrichting van het terrein met akkerbouw, fruitteelt, 
plukbloemen, permacultuurtuin, kruidentuin, tropische kas en een wilde 
bloemenweide valt er veel natuurlijks te genieten. Onze activiteiten willen we 
uitbreiden met buurtgerichte activiteiten. 

 
Wat versterkt deze samenwerking en is een toegevoegde waarde voor 
de bewoners:  

Door het samenwerken zien het WR en de SLB een toegevoegde waarde bij het 
organiseren van activiteiten. Gebruik maken van elkaars expertise, vrijwilligers, 
accommodatie en financiële ondersteuning, maakt beide organisaties sterker. 
Elkaar benoemen in de activiteiten en de samenwerking expliciet kenbaar 
maken. Hierdoor versterkt de informatievoorziening naar bewoners welke 
activiteit er waar wordt georganiseerd. Dat versterkt het gevoel bij de bewoners 
dat er meer voor hen gedaan wordt en stimuleert de participatie van bewoners 
bij de verschillende activiteiten als deelnemer en vrijwilliger.  

Door deze samenwerking verwachten het WR en SLB meer verbinding tot stand 
te brengen binnen de wijk Rijkerswoerd. Vrijwilligers van beide organisaties 
kunnen elkaar bij activiteiten ondersteunen. Besturen kunnen zo een breder 
platform voor hun organisatie bieden. 
 
Uitgangspunten en ideeën voor de samenwerking, kort samengevat:  

1. Jaarlijks een activiteitenoverzicht vanuit SLB en het WR (agenda/website 
vanuit beide organisaties). 

2. Jaarlijks/half jaarlijks vaststellen welke activiteiten gezamenlijk worden 
uitgevoerd en op welke locaties: SLB (ontmoeten en eten), Sport en 
wijkcentrum (ontmoeten, bewegen, spelen en werken), Hooijmaat, 
Winkelcentrum, SIZA en anders.  
a. Denk daarbij voor gezamenlijke activiteiten vanuit SLB aan (ontmoeten 

en eten): 
• Ontmoeten: Koffiemiddagen voor wijkbewoners 
• Voedsel verbindt: 

 Zelfoogst-zaterdagen afgesloten met Soep & Praatje 
 Buurtmaaltijden 
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• Jong en Groen: 
 Omliggende scholenproject in samenwerking met Natuurcentrum 
 Buitenschoolse activiteiten in samenwerking met Rijnstad 
 Jeugdgroep Stadslandbouw 

b. Denk daarbij voor gezamenlijke activiteiten vanuit het WR (ontmoeten, 
bewegen, spelen en werken) aan:  

• Sprookjesfestival 
• Kinderactiviteiten (palmpasen, kerststukjes maken etc.) 
• Ouderactiviteiten (kerststukjes maken, workshops) 
• Cultuur in de vorm van kunstroute voor zowel jong als oud. Dit ook in 

samenwerking met Rozet  
• Pub-quiz, speurtochten voor kinderen bijvoorbeeld; op weg naar de 

stal. 
 
3. Maandelijks overleg met vertegenwoordigers vanuit het bestuur van beide 

organisaties. 
4. Materiele voorzieningen delen ‘keet’, koffie/thee faciliteiten, partytent, 

website. 
5. Beide dragen zorg voor voorzieningen die op en rond Stadslandbouw 

Mooieweg worden gerealiseerd voor de SLB en de wijkbewoners Rijkerswoerd 
(zie bijlage/plan van aanpak).  

6. Gezamenlijk vormgeven en organiseren van vrijwilligersuitjes, presentjes 
e.d.  

 
Plan van Aanpak Samenwerking WR en SLB (Bijlage): 
De Bijlage behorende bij deze samenwerkingsovereenkomst bevat de 1e versie 
van een Plan van Aanpak Samenwerking WR en SLB voor het jaar 2022. Met  
het Plan van Aanpak worden de bovengenoemde uitgangspunten en ideeën 
uitgewerkt in concrete afspraken over de samenwerking.  
 
Zodoende wordt duidelijk gemaakt wat over en weer van elkaar kan worden 
verwacht op het vlak van onder meer: 
a. organisatorische samenwerking (bestuurlijke en commissie overleggen),  
b. opknappen, beheer en onderhoud van de accommodatie (keet van SLB) en 

andere gezamenlijke (materiele) voorzieningen; 
c. organiseren van (gezamenlijke) activiteiten voor wijkbewoners,  
d. opzetten en bijhouden van een interne en externe activiteitenkalender; 
e. organiseren van gezamenlijke communicatie via website e.d., 
f. organisatie en inzet van vrijwilligers,  
g. andere onderwerpen waarin wordt samengewerkt. 
Telkens moet ook worden aangegeven hoe de activiteit wordt georganiseerd 
wat betreft bijdragen WR en SLB in geld en/of met inzet vrijwilligers en/of 
materialen voor de verschillende gezamenlijke activiteiten. 
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In het Plan van Aanpak wordt per onderdeel van de samenwerking 
(actiepunten) uitgewerkt WAT, DOOR WIE, WANNEER en HOE wordt gedaan, 
met een sluitende begroting voor de dekking van de KOSTEN.  
 
Het Plan van Aanpak is bedoeld als een “levend document” dat lopende de 
samenwerking nader wordt ingevuld en aangevuld door het WR en SLB 
gezamenlijk, niet alleen voor het 1e jaar maar ook de daaropvolgende jaren van 
de samenwerking. Daartoe zullen het WR en SLB periodiek bestuurlijk overleg 
hebben met elkaar, uitgewerkt in een overlegplanning in het Plan van Aanpak. 
In de beginperiode zullen de overleggen vaker moeten plaatsvinden dan later 
als de samenwerking al enige tijd goed loopt.  
 
Looptijd samenwerkingsovereenkomst en opzegging:  
Deze samenwerkingsovereenkomst tussen het WR en SLB gaat in op [Datum].  
Deze overeenkomst heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks 
geëvalueerd in de maand [maand]. Ieder van de partijen kan de overeenkomst 
beëindigen per het einde van een kalenderjaar door schriftelijke opzegging met 
een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.  
 
Directe beëindiging door ontbinding:  
Deze overeenkomst kan met directe ingang worden ontbonden door schriftelijke 
mededeling van de ene partij aan de andere partij, in de volgende gevallen: 

1. Als de andere partij failliet is verklaard of in surseance van betaling is 
geraakt of haar schuldeisers een akkoord aanbiedt;  

2. Als de andere partij niet meer bestaat (bijvoorbeeld doordat deze is 
ontbonden/opgeheven); 

3. Als de andere partij nalatig blijft een of meer van de afgesproken wezenlijke 
verplichtingen na te komen, ondanks daartoe schriftelijk te zijn aangemaand 
om alsnog na te komen binnen een redelijke termijn. 

4. Alle overige gevallen waarin de wet een partij het recht geeft de 
overeenkomst te ontbinden. 

 
Toepasselijk recht en geschillen 
Voor deze bijeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  
In geval er een geschil tussen partijen mocht ontstaan over deze overeenkomst 
zullen partijen in eerste instantie zich inspannen om dat geschil in goed 
onderling overleg of onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar op 
te lossen. Mocht dat niet lukken dan kan elke partij het geschil aan de 
bevoegde rechter in Arnhem voorleggen.  
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Datum:  
Voor akkoord:  
 
 
 
 
 
 
 
  

Vicevoorzitter: Dick van Kleef 
wijkplatform Rijkerswoerd 
 
Handtekening:  

Voorzitter: Herman Gerdsen 
Stichting Stadslandbouw Mooieweg 
 
Handtekening:  
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Bijlage | Plan van Aanpak Samenwerking  SLB/WR 
 
Actieplannen per onderdeel van de samenwerking WR en SLB 
a. organisatorische samenwerking (bestuurlijke overleggen) 

Per kwartaal een overleg om te kijken wat er nodig is om elkaar te 
ondersteunen in de samenwerking/activiteiten  

b. opknappen, beheer en onderhoud van de accommodatie (keet van SLB) en 
andere gezamenlijke (materiele) voorzieningen 
Opknappen, onderhoud ligt geheel bij SLB echter gezien de situatie van 
gezamenlijk organiseren van activiteiten hebben wij contact over wat er 
nodig is om deze te realiseren. Voor nu houden wij het, zoals in het 
financiële overzicht staat, op kleine aanpassingen. Mocht er meer bekend 
zijn over verlenging contract SLB dan zal op termijn met elkaar grotere 
uitgaven, die ook het doel verder van WR kunnen ondersteunen, worden 
gereaiseerd.   

c. organiseren van (gezamenlijke) activiteiten voor wijkbewoners 
Op dit moment zijn wij bezig met het aanstellen van een vrijwilliger die een 
coördinerende rol kan vervullen met betrekking tot activiteiten en het 
opzetten hiervan.  

d. opzetten en bijhouden van een interne en externe activiteitenkalender 
Dit doen wij samen in overleg met de coördinator activiteiten en bestuur 
van beide organisaties 

e. organiseren van gezamenlijke communicatie via website e.d. 
Dit wordt nu ook al gedaan met het delen van elkaars activiteiten op Social 
Mediakanalen een goede opzet zal wellicht zijn om bij gezamenlijke 
activiteiten elkaars logo’s duidelijk in de flyer van de desbetreffende 
activiteit te vermelden en te delen op beide websites en anders.  

f. organisatie en inzet van vrijwilligers 
Er is een vrijwilligerscoördinator bij SLB, deze wordt uitgebreid (dit is nog 
een vacature) die voor beide organisaties werkzaam zal zijn (zie hierboven) 

g. andere onderwerpen waarin wordt samengewerkt 
Dit zal nauw met elkaar worden besproken wat ons versterkt voor de 
bewoners in de wijk Rijkerswoerd. Dit komende halfjaar is een start voor de 
komende jaren en zal gaandeweg meer inhoud krijgen.   
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Financiële afspraken  
Bij de start van de samenwerking worden de volgende financiële afspraken 
gemaakt. Deze afspraken kunnen in gezamenlijk overleg en met instemming 
van het WR en SLB worden gewijzigd en/of aangevuld, als de gang van zaken 
daar aanleiding toe geeft.  
1. Voor 2021/22 wordt een financiële bijdrage door het WR geleverd om de 

activiteiten op gang te kunnen houden met het faciliteren van noodzakelijke 
voorzieningen aan SLB: bedrag € 6.650,00 (zie 1)/offertes/facturen).  

1) Apparatuur blijft eigendom van WR en wordt in bruikleen gegeven aan SLB  

   
Begroting: 
Element  Kosten  
        €  
Koffieautomaat Bravilor 500,=  
Elektriciteit en wateraansluiting  2.000,=  
Verwarming (airco) 2.000,=  
Elektrisch fornuis 1.500,=  
Driepoot soeppan en vuurkorf 300,=  
Staafmixer 200,=  
Grote snijplank + koksmessen 150,=  
 
Totaal 6.650,=  

 
Deze materialen zijn minimaal nodig om de activiteiten op het terrein van 
de SLB uit te voeren. Korte toelichting: 
a. De huidige koffiezetautomaat heeft te weinig capaciteit.  
b. Er is geen veilige elektriciteitsvoorziening waardoor men niet 

verschillende apparaten tegelijk kan gebruiken.  
c. Er is geen goede verwarming (alleen houtkachel).  
d. Er is geen goede kookvoorziening en kookhulpmiddelen om op een 

goede manier kookworkshops te kunnen houden. 
 
PM punten die we later overwegen  
(Definitief eigendom SLB) 

     €  
Verkooppunt inrichten van producten 
die door SLB worden verbouwd 2.000,=  
Toegankelijkheid personen met een 
beperking (rolstoel) 1.000,=  
Kinderspeelplek creëren 3.000,=  
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2. Aangezien het WR voor 2021 een financiële bijdrage van € 6.650,001)
 

toekennen aan SLB, hebben wij afgesproken dat voor activiteiten die de 
WR op locatie SLB houden geen kosten berekend worden voor gebruik 
van de accommodatie. 
  

3. Voor kosten die gemaakt worden voor een activiteit wordt eventueel een 
geringe bijdrage gevraagd aan deelnemers.  
 

4. Zoals bij alle activiteiten in de wijk Rijkerswoerd kan bij het WR een 
budget worden aangevraagd voor activiteiten, in dit geval worden geen 
kosten voor de huur van de locatie bij SLB berekend.  
 

5. Kosten zoals gebruik ‘keet’, elektriciteit, verwarming, 
koffie/theefaciliteiten e.d. zullen in overleg per jaar worden vastgesteld. 
 

6. In ieder geval zal het WR hun dagelijks bestuur overleg in de keet van 
SLB houden. (1 x per 6 weken op vrijdagochtend 9.00-10.30 uur). 

 
Afspraak communicatie over de samenwerking 
Het WR wordt vermeld op het bord bij SLB. Er wordt een communiqué 
opgesteld waarin het WR aan de wijk (en TLO) meedelen hoe en waarom deze 
samenwerking tot stand is gekomen en een toegevoegde waarde is voor de wijk 
Rijkerswoerd. 
 
Afspraak over inzet Vrijwilligers:  
Aangezien het WR vooral bestaat uit bestuurlijke vrijwilligers 
(portefeuillehouders) en een paar werkgroepen, is er afgesproken dat het WR 
ook vrijwilligers van de SLB kunnen vragen zich in te zetten voor gezamenlijke 
activiteiten die vanuit het WR worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het 
uitvoeren van activiteiten door een oproep aan deze vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 


