Samenwerkingovereenkomst gemeente …...
I. Inleiding
De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) is gericht op samenwerking tussen de
directeuren van gemeenten die eindverantwoordelijk zijn voor publieke dienstverlening.
De samenwerking wordt vastgelegd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.
Deze overeenkomst beschrijft de doelstellingen van de samenwerking en het
programma: wat gaat de samenwerking opleveren. Ook wordt ingegaan op de deelname
aan en organisatie van VDP-bijeenkomsten.
II. De doelstellingen
1. Platform voor opinievorming en innovatie
Een belangrijke doelstelling van de VDP is samen strategische discussies voeren met als
resultaat een gemeenschappelijke sturing op de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe
concepten en oplossingen (best practices). Het doel is een platform te zijn voor
opinievorming en innovatie, om daarmee samen sturing te geven aan de positionering
van Publieksdiensten.
2. Gesprekspartner voor BZK en maatschappelijke organisaties
De huidige positie en het belang van Publieksdiensten voor de relatie tussen overheid,
burgers en bedrijven vragen om een sterk en goed georganiseerde vereniging. De VDP
wil functioneren als gesprekspartner voor innovatieve (overheids)initiatieven van het
ministerie van BZK, maar ook voor andere maatschappelijke organisaties die zich richten
op dienstverlening. Gesprekspartner wil zeggen:
 De VDP (met name het bestuur) is op strategisch niveau gesprekspartner van het
ministerie van BZK waarbij zij optreedt als vertegenwoordiger van de beroepsgroep
Directeuren Publieksdiensten. De VDP toetst innovatieve voornemens van het
ministerie van BZK op strategische consequenties, bezien vanuit de belangen van de
beroepsgroep en geeft reactie.
 In de praktijk betekent dit dat BZK en de VDP elkaar op regelmatige basis
raadplegen, attenderen en adviseren over bestuurlijke, beleidsmatige en financiële
ontwikkelingen op het terrein van publieke dienstverlening.
 In landelijke programma's en projecten die de ontwikkeling van
publieksdienstverlening raken, zal de VDP een sterkere rol gaan spelen bij het
definiëren van resultaten die voor Publieksdiensten noodzakelijk zijn.
 De VDP is op ad-hoc basis gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties.
Wanneer binnen maatschappelijke organisaties zich relevante innovatieve
ontwikkelingen voordoen gericht op publieke dienstverlening, wil de VDP een
adviserende rol spelen. Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur.
3. Collectieve belangenbehartiging
De VDP heeft tot doelstelling de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Dit betreft
de volgende vormen van belangenbehartiging:
 Een effectieve samenwerking met de VNG in haar rol als belangenbehartiger voor de
lokale overheid. De VNG overlegt regelmatig met besluitvoorbereiders van
departementen en provincies, en probeert in een vroeg stadium wet- en regelgeving
in voor gemeenten gunstige zin te beïnvloeden. De VDP zal actief betrokken zijn bij
deze belangenbehartiging waar het de publieke dienstverlening betreft.
 Het op de kaart zetten van de publieke dienstverlening zowel binnen de eigen
stedelijke context als in de landelijke publiciteit. De VDP beoogt het imago van de
gemeentelijke dienstverlening sterk te verbeteren.



Waar de belangen een meer inhoudelijke en uitvoerende component krijgen, verwijst
de VDP naar de reeds bestaande overlegvormen.

4. Netwerkvorming
Onderlinge uitwisseling van actuele ontwikkelingen en best practices. Leden kunnen
onderling intervisie opstarten. Tevens kunnen studiedagen of congressen worden
georganiseerd. Internationale oriëntatie behoort ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld
in de vorm van studiereizen of werkbezoeken. Via de VDP kunnen ook sprekers voor
seminars geworven worden.
III Programma/Activiteiten
De VDP levert een bijdrage aan ontwikkeling, opinievorming en innovatie door uit haar
leden werkgroepen te benoemen dan wel door deelname aan gezamenlijke
werkverbanden met andere deelnemers.
Voorbeelden van werkgroepen zijn:
De werkgroep Omgevingswet;
Werkgroep Sociaal domein;
3. Werkgroep Standaardisering;
4. Werkgroep Serviceformules.
1.
2.

VDP-leden nemen deel aan een wisselend scala van overlegverbanden en wisselen daar
informatie over uit.
De VDP faciliteert de netwerkvorming door vier maal per jaar bijeenkomsten te
organiseren. Verder wordt dit ondersteund door de website van de VDP
www.publieksdiensten.nl.
IV. Deelname aan de VDP
Deelname aan de VDP
Het VDP-bestuur streeft er naar om leden te hebben over de hele breedte van de
verantwoordelijkheden binnen gemeenten: het hoofd KCC, de verantwoordelijke voor de
‘dienstverleningseenheid’ en de verantwoordelijke directeur. Daardoor wordt de
innovatieve kracht van de VDP versterkt.
Vanuit dat uitgangspunt kunnen gemeenten tot 100.000 inwoners kunnen met twee
leden lid worden van de VDP en voor gemeenten groter dan 100.000 inwoners zijn dit
drie leden.
Daarnaast kent de VDP het fenomeen van geassocieerde deelnemers. Dat zijn
vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties die
apart uitgenodigd worden voor bepaalde VDP activiteiten. Zij betalen geen contributie.
Financiële bijdrage leden/contributie
Voor de vergoeding van een aantal kosten wordt een jaarlijkse contributie gevraagd. Het
betreft de kosten voor gemeenschappelijk onderzoek en pilots, gastsprekers, ontvangst
van gasten en de organisatie.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn het lidmaatschap en de contributie als volgt geregeld:
 gemeenten tot 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap 1 lid
 de contributie hiervoor bedraagt per januari 2013 € 2.000
 gemeenten groter dan 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap 2 leden
 Het basislidmaatschap hiervoor bedraagt per januari 2013 € 2.500

- Samenwerkingsovereenkomst VDP -

2




Elke gemeente mag daarnaast een extra lid als vertegenwoordiger inbrengen
Contributie voor elk 2e resp. 3e lid bedraagt per januari 2013 € 500

In schema ziet het er als volgt uit:
Aantal inwoners
1 lid
<100.000
€ 2.000
>100.000
Niet van toepassing

2 leden
€ 2.500
€ 2.500

3 leden
Niet van toepassing
€ 3.000

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Een van de leden van het
bestuur beheert de kas. Inzet van elkaars capaciteiten wordt in eerste instantie ingezet,
pas daarna wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning. Het bestuur beslist
gezamenlijk over het inzetten van de contributie. Jaarlijks wordt er een financiële
rapportage opgeleverd aan de leden.
Verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorzitterschap, de financiële gang van zaken,
de programmering van de bijeenkomsten. Het bestuur voorziet tevens in externe
representatie en kan hiervoor ook leden benaderen. Het centrale contactadres van de
VDP is ondergebracht bij het bureau van de VDP. Het bestuur c.q het bureau bewaakt de
voortgang van de activiteiten van de werkgroepen. Leden kunnen deelnemen aan het
bestuur.
Inhoudelijke bijdrage leden
Van de leden wordt o.a. verwacht, dat
 zij zelf of met vertegenwoordigers uit hun eigen organisatie een actieve bijdrage
leveren aan de werkgroepen.
 zij namens de VDP kunnen deelnemen aan overlegverbanden
 zij af en toe als gastvrouw of gastheer fungeren voor de kwartaalbijeenkomsten en
samen met het bestuur een programma daarvoor voorbereiden
 zij af en toe inhoudelijke bijdragen leveren voor de website van de VDP.
Namens de VDP
Jan Fraanje

Namens de lid-gemeente:
Naam:

directeur VDP

Functie:
Lid VDP

………………………………………………………………...
(handtekening)
datum:

…..…………………………….…………………
(handtekening)
datum:
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