CONCEPT 11-03-2015, ER KUNNEN UITDRUKKELIJK GEEN RECHTEN AAN ONTLEEND WORDEN
Overeenkomst lening draadloos internet buitengebied
Ondergetekenden:
1. de rechtspersoon naar publiekrecht GEMEENTE WIJCHEN, hierbij vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer mr. J.Th.C.M. Verheijen, handelend
ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. [**],
hierna te noemen: “gemeente”;
en
2. de stichting Glasvezel Wijchen, gevestigd te , kantoorhoudende op het adres,
KvK nummer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door…., hierna te noemen:
“stichting”;
Gemeente en Stichting hierna (gezamenlijk) aangeduid als “partijen”;
Nemen in overweging:
-

-

Stichting voornemens is een Proof of Concept Project “Snel internet Buitengebied gemeente Wijchen” opgenomen het Plan van Aanpak (bijlage 1), hierna te
noemen: “project”, te realiseren;
Gemeente wil financieel bijdragen aan de uitvoering van dit project;
Partijen willen de afspraken schriftelijk vastleggen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Bijlagen
De bijlagen bij deze overeenkomst maken deel uit van deze overeenkomst. Bij
strijdigheid tussen bijlagen en deze overeenkomst prevaleren de bepalingen van
deze overeenkomst.
Artikel 2 Doelstelling project
1. De stichting voert het project uit om te laten zien dat particuliere bewoners in
het buitengebied voorzien kunnen worden van snel en stabiel internet tegen
vergelijkbare kosten in relatie tot een aansluiting in de woonkern. De doelstelling is verder omschreven in paragraaf 2.2 van het Plan van Aanpak (bijlage 1).
2. In het kader van het project zal de stichting 30 particuliere huishoudens in het
buitengebied van de gemeente Wijchen en 20 bedrijven aansluiten. In paragraaf 3.1.2.1 van het Plan van Aanpak is aangegeven hoe de deelnemers worden geselecteerd.
3. De doelstelling van het project is bereikt indien aan de voorwaarden kwaliteit
en kosten omschreven in vierde en vijfde leden van artikel 2 wordt voldaan of
indien de stichting of een andere entiteit na afloop van het project doorgaat
met commerciële exploitatie daarvan.
4. Aan de voorwaarde “kwaliteit” is voldaan indien:
a) aan de aangesloten deelnemers een gemiddelde symmetrische snelheid
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5.

6.

van 200 Mbps (minimaal 75 Mbps en maximaal 250 Mbps) geleverd kan
worden en;
b) gedurende de looptijd van het project de diensten aangeboden via de
draadloze verbindingen of de achterliggende internetverbindingen 98%
van de tijd (24 uur/365 dagen) (minimum 97% en maximum 99,99%)
beschikbaar zijn en;
c) de vertraging van datacommunicatie-verbindingen gemiddeld 8 ms
(maximum 15 ms en minimum 1 ms) is.
Aan de voorwaarde “kosten” is voldaan indien:
a) de opstartkosten van aansluiting minimaal € 400,- en maximaal € 800
(excl. BTW) zijn en;
b) de kosten van het maandabonnement 100 Mb niet duurder zijn dan 20%
van de kosten van vergelijkbaar maandabonnement in woonkernen van
de gemeente Wijchen (provider waarmee vergeleken wordt: XS4ALL).
Op moment van het opstellen van deze overeenkomst is dat maximaal €
49,75 excl. BTW voor maandabonnement basisdienst internet 100Mb
voor buitengebied (zonder additionele diensten).
In paragraaf 6.2 van het Plan van Aanpak is omschreven hoe wordt bepaald of
aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Artikel 3 Verplichtingen Stichting
1. De stichting is verplicht het project conform deze overeenkomst, het Plan van
Aanpak, deugdelijk en volgens de planning uit te voeren.
2. De stichting is verplicht het bedrag van €100.000,-- en rente terug te betalen
aan de gemeente overeenkomstig artikel 6.
3. De stichting is verplicht jaarlijks een jaarrekening van elk kalenderjaar aan de
gemeente te verstrekken, voor het eerst jaarrekening van kalenderjaar 2015.
4. De stichting vraagt een schriftelijke toestemming van de gemeente voor de door
stichting gekozen locaties voor zendmasten ten behoeve van het project.
5. De stichting vrijwaart de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door
de stichting van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de stichting.
Artikel 4 Verplichtingen Gemeente
1. De gemeente zal het bedrag van €100.000,-- aan de stichting ten behoeve van
het project betalen overeenkomstig dit artikel. Het bedrag mag uitsluitend aangewend worden voor activiteiten welke beschreven zijn in het Plan van aanpak.
De financiële verplichtingen van de gemeente zijn beperkt tot dit bedrag.
2. De gemeente verstrekt de stichting in 5 gelijke termijnen de lening. Een termijn wordt verstrekt nadat de stichting heeft aangetoond dat het bedrag van
de voorgaande termijn voor minimaal 90 procent is uitgegeven. Daarnaast omschrijft de stichting op welke werkzaamheden dan wel producten de kosten betrekking hebben en verwijst naar betreffende paragraaf van het Plan van Aanpak. Indien van toepassing voegt de stichting een offerte en/of factuur van leverancier als bijlage toe.
3. De gemeente controleert het verzoek van de stichting. De gemeente betaalt de
termijn aan de stichting binnen 14 dagen na haar goedkeuring daarvan uit het
gereserveerd bedrag genoemd in eerste lid van artikel 4.
4. De gemeente kan haar betalingsverplichting opschorten indien de stichting het
project niet conform deze overeenkomst, het Plan van Aanpak, ondeugdelijk of
niet volgens de planning uitvoert. De partijen gaan met elkaar in overleg over
de te nemen maatregelen.
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Artikel 5 Pandrecht
De stichting geeft hierbij in pand c.q. bij voorbaat in pand aan de gemeente, die
voor zich in pand aanneemt: alle zaken die de stichting in eigendom zal verkrijgen
in het kader van het project, hierna te noemen “zaken”. De pandakte is in bijlage 2
opgenomen.
Artikel 6 De geldlening en aflossing
1. De stichting is verplicht het door de gemeente uitbetaalde bedrag terug te betalen aan de gemeente.
2. Looptijd: De geldlening is verstrekt voor een tijdsduur van 12 jaar. Deze eindigt op 31/12/2026.
3. Rente: Vanaf 01/01/2017 is over de hoofdsom respectievelijk het restant daarvan een rente verschuldigd van 1% per jaar, te voldoen bij achterafbetaling
voor het eerst op 31/12/2017.
4. Aflossing: aflossing van de hoofdsom dient te geschieden op de genoemde rentevervaldata, voor het eerst op 31/12/2017, telkens een bedrag van € 10.000.
5. De stichting mag het door de gemeente uitbetaalde bedrag, in overleg, eerder
boetevrij aflossen.
6. De gemeente zal de vordering tot terugbetaling kwijtschelden indien de doelstelling van het project zoals omschreven in artikel 2 niet is bereikt.
7. Indien de doelstelling van het project zoals omschreven in artikel 2 niet is bereikt, is de stichting verplicht eigendom van alle in het kader van het project
aangeschafte zaken over te dragen aan de gemeente. Het pandrecht genoemd
in artikel 5 strekt mede ter zekerheid van nakoming van deze verplichting.
Artikel 7 Duur van overeenkomst en beëindiging
1. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van het project en houdt op te
bestaan nadat aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst door partijen
wordt voldaan.
2. Indien de stichting in staat van faillissement wordt verklaard, haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, feitelijk wordt geliquideerd of surséance
van betaling wordt gevraagd, dan vervalt de verplichting van de gemeente tot
financiële bijdrage aan dit project. De gemeente kan zaken waarop zij het pandrecht heeft, zonder instemming van de curator of rechterlijke tussenkomst verkopen. De opbrengsten daarvan zijn voor de gemeente.
3. Alle verplichtingen van de gemeente Wijchen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad uiterlijk op 9 juli 2015 instemt met het verstrekken van de lening aan de
stichting zoals genoemd in het Treasurystatuut van de gemeente Wijchen.
4. Alle verplichtingen van de gemeente Wijchen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de stichting
een overeenkomst met ZLTO of een andere organisatie met betrekking tot aanvullende financiering van € 33.767,64 (of hoger) voor 1 oktober 2015 aangaat.
Artikel 8 Geschillen
Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdend met de overeenkomst, welke niet in onderling overleg, of met inschakeling van Mediation, kunnen
worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Wijchen op [**]
Voor gemeente:
________________
mr. J.Th.C.M. Verheijen
Burgemeester
Voor Stichting:
_______________________________
.

