
Overeenkomst bediening sluizen binnenstad

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Gouda( hierna te noemen: de gemeente), zetelende te
(2803 PG) Gouda aan het BurgemeesterJamesplein 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar wethouder (Daphne Bergman) en het afdelingshoofd van de afdeling Cultuur, Vrije tijd en

Vastgoed (Marieke Vleggeert)

en

2. Historische Vereniging die Goude ." (hierna te noemen: de vereniging), te dezen vertegenwoordigd
door de voorzitter (Gerard van Ham) en secretaris (Bart Pors)

Gezamenlijk te noemen: "partijen"

Overwegingen:
a. Het watergilde enige jaren geleden het initiatief heeft genomen tot oprichting van een

sluiswachtersgilde met de bedoeling de historische sluizen regelmatig te bedienen zodat zij beter

behouden blijven en het vergroten van het toeristisch aanbod in de stad.
b. De activiteiten omvatten bij de start de volgende objecten (alle in eigendom van Gouda):

o Amsterdams Verlaat, gelegen aan de Lage Gouwe
o Donkere sluis, gelegen aan de Westhaven
o De deuren van de Havensluis, gelegen aan het eind van de Haven bij het Tolhuis
o Sluisje achter de kerk, gelegen Achter de Kerk

c. Muv de Havensluis zijn de sluizen recentelijk opgeknapt. De sluizen hebben op dit moment geen

functie in de waterhuishouding of recreatievaart en zijn zodoende buiten gebruik. De sluizen hebben
wel een historische waarde;

d. Partijen vinden het van belang dat de sluizen kunnen blijven functioneren, en dat het functioneren
zorgt voor een toeristische en educatieve meerwaarde voor Gouda.

e. De vereniging wil ervoor zorg dragen dat de sluizen kunnen blijven functioneren. Hiervoor is nodig dat

de sluisdeuren met regelmaat worden gesloten en wederom geopend. Voorts wil de vereniging tijdens

toeristische rondleidingen de werking van de sluizen aan bezoekers demonstreren;
f. De vereniging wil hiervoor vrijwilligers inzetten en die verenigen in een zogeheten sluiswachtersgilde.;
g Partijen willen gezamenlijk afspraken maken over de bediening van de sluizen door dit

sluiswachtersgilde.

Komen het volgende overeen:

AÉikel 1. Verplichtingen vereniging
1. Het sluiswachtersgilde bedient de sluizen overeenkomstig de handleiding van Cyclus B.V. .

2. De stichting meldt een voorgenomen demonstratie van de sluizen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand
aan de demonstratie. via web-site van Cyclus.

Artikel 2. Verplichtingen Gemeente

1. De gemeente zorgt voor dat de vrijwilligers in verband met het bedienen van de sluizen adequaat
verzekerd zijn voor aansprakelijkheidsstelling door derden en ongevallen.

AÉikel 3. Nadere afspraken
Nadere afspraken maken deel uit van deze overeenkomst, mits de afspraken schriftelijk zij; vastgelegd en

ondertekend door partijen.(zie bijlage ) 
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AÉikel4. Duur en opzegging
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum dat beide partijen de overeenkomst hebben

getekend en geldt tot I januari 2015.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode wordt de overeenkomst geacht

stilzwijgend te zijn verlengd met telkens een periode van een jaar.

3. Beide partijen kunnen ieder afzonderlijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst eenzijdig tussentijds beëindigen. Een

tussentijdse beëindiging dient met redenen omkleed te zijn.

AÉikel5. Bijlagen
De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

opgemaakt en ondertekend te Gouda,

u"uf' Dhr. B.

Afdeli
l
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Bijlagen:
1 Praktische afspraken

Cultuur, Vrije tijd en Vastgoed

11 oktober 2013



Bijlage bij 'overeenkomst bediening sluizen binnenstad' Gemeente Gouda en Historische
Vereniging die Goude, d.d.13 oktober 2013

Stuiswachtersgi Lde
Het Goudse sluiswachtersgilde is een groep vrijwilligers die als werkgroep is ondergebracht bij de
Historische Vereniging die Goude en is opgericht met twee doelen:

n Beweegbare houden van de sluizen vanwege het behoud van de monumenten
! Demonstraties te geven van de historische sluizen in de binnenstad.

Het sluiswachtergilde stelt een werkplan op betreffende het interne functioneren en een toeristisch
plan voor het publieksaanbod.
De leiding is volgens plan in handen van twee leden, de gildemeester, verantwoordelijk voor de
bemensing en de sluismeester, verantwoordelijk voor de techniek.

[,lerkzaamheden
De sluisdemonstratie bestaat uit de bediening van deuren en schuiven, alsmede toelichting aan het
publiek over historie, functie en werking van de Donkere Sluis, en de andere sluizen.

! De demonstraties in het toeristenseizoen kunnen worden gegeven op een nader te bepalen
regelmaat en op afspraak.

! Daarnaast bedient het gilde de sluisdeuren met de bedoeling deuren en mechaniek in
beweging te houden uit oogpunt van behoud van de monumenten. Uitgangspunt: 1x per half
jaar alle deuren en mechaniek te bewegen.

Contactpersoon
Het sluiswachtersgilde wijst 1 vast contactpersoon aan, de zogenaamde sluismeester.
Taken sluismeester:

u onderhoudt met de gemeente Gouda, Cyclus en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
! ls aanspreekpunt voor gemeente,Cyclus en R'tjnland
u ls contactpersoon voor VW en andere belangstellenden voor demonstraties

Benod'i gheden / condities
Goudse SIuiswachtersgi Ide
Zorgt voor:

n lnformatie voor rondleiders:
! Historische informatie over de sluizen
n Geschreven tekst over de werking van de Donkere Sluis

ll Afstemming met Cyclus:
! Deelname sluiswachters aan instructiebijeenkomst.
n Sleutels ophalen en terugbrengen in het Havenkantoor op Rabatbrug
n Melden van demonstraties aan Cyclus en Rijnland
n Melden van schade en storingen aan Cyclus en Rijnland
n Deugdelijk opbergen van het demonstatiemateriaal

! Maakt afspraken VW en het Gouds Gidsen Gilde
n Vermeldt beschrijving en tijden op haar web-site.
! Stuurt persberichten naar de Goudse media;
I Neemt de demonstraties op in haar sociale media protocol.

CycLus: (uitvoeli ng van havendienst taken heeft Gouda u'i tbesteed aan
CycLus)
Zorgt voor:

! Contactpersoon voor het sluiswachtersgilde en gemeente
il lnterne communicatie zodat eigen brug-, en sluiswachters op de hoogte zijn
! lnstructiebijeenkomst voor toekomstige sluiswachters. Sluiswachters krijgen een certificaat

van deelname aan de cursus. Alleen zij kunnen de sleutel ophalen.
tr Handleiding voor bediening van de sluizen als vervolg op de instructiebijeenkomsten. De

handleiding zal gemaakt worden ism sluiswachtersgilde en gemeente. Hierin zijn technische
instructies opgenomen en coordinatieafspraken voor het geheel van demonstraties en
vaarbewegingen.

! BU melding van een demonstratie gaat Cyclus na of er werkzaamheden zijn en meldt dat
indien aan de orde.

n Promotie:



! Afspraken over onderhoud van bruggen en sluizen staan in de Dienstverleningsovereenkomst
(DVO). Genoemde sluizen vallen daar ook onder.

! Handelt bij schademeldingen en schoonmaakwerkzaamheden voor zover dit binnen het DVO
past. Als het buiten de DVO valt, meldt Cyclus dit bij de gemeente die handelt naar
redelijkheid, rekening houdend met andere belangen.

Gemeente:
Zorgt voor:

n Aanspreekpunt voor aangelegenheden met Cyclus
! Aanspreekpuntvoortoeristische aangelegenheden
n Benodigd bedieningsmateriaal (pikhaken, touwen, reddingsmateriaal)
n Opslagmogelijkheid van het materiaal

r, Vrije tijd en Vastgoed
Dhr. B. Pors,
secretaris di


