DirecteurenoverlegPublieksdiensten
Statuten
NAAM EN ZETEL
Art. 1 De vereniging draagt de naam Directeurenoverleg Publieksdiensten. Zij is opgericht op 10
december 2003 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Art. 2 Het doel der vereniging is:
a. een gemeenschappelijke sturing op de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe concepten
en oplossingen voor de ontwikkeling van publieke dienstverlening (best practices), zowel
nationaal als in Europees verband.
b. een platform te zijn voor opinievorming en innovatie, om daarmee sturing te geven aan de
positionering van Publieksdiensten.
c. het directeurenoverleg is op strategisch niveau gesprekspartner van landelijke organen en
organisaties die zich bezighouden met (overheids)dienstverlening. Het directeurenoverleg
toetst innovatieve voornemens van het Rijk op strategische consequenties, bezien vanuit de
belangen van de burgers en de beroepsgroep.
d. het directeurenoverleg is gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties. Wanneer
binnen maatschappelijke organisaties zich relevante innovatieve ontwikkelingen voordoen,
gericht op publieke dienstverlening, wil het directeurenoverleg een adviserende rol spelen.
e. het directeurenoverleg heeft tot doelstelling de gemeenschappelijke belangen te behartigen,
in de breedste zin des woords. Dit betreft de volgende vorm van belangenbehartiging:
f. 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 bei'nvloeden. Het directeurenoverleg zal op actieve wijze betrokken zijn bij deze
belangenbehartiging waar het de publieke dienstverlening betreft.
MIDDELEN
Art. 3 De vereniging tracht deze doelen te bereiken langs wettige weg, door regelmatige
overlegve'rgaderingen en actieve participate met (landelijke) overheden en verwante
instellingen en verenigingen.
Art. 3 a en verder zoals in aangehechte samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd.
LEDEN
Art. 4 De vereniging bestaat uit natuurlijke personen.
a. Directeuren die eindverantwoordelijk zijn voor Publieksdiensten en
Publieksdienstverlening. Het lidmaatschap is functiegebonden en niet persoonsgebonden.
b. Geassocieerde deelnemers, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van VNG, het Rijk en andere
maatschappelijke organisaties.
LIDMAATSCHAP
Art. 5 Het lidmaatschap komt tot stand door schriftelijke aanmelding van de onder 4. genoemde
functionarissen.
Art. 6 Het bestuur beslist over toelating. Indien het bestuur op een verzoek om toelating afwijzend
heeft beslist, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel van de eerstvolgende
Algemene Leden Vergadering onderwerpen.
Art. 7 Het lidmaatschap eindigt:

a. bij overlijden
b. door schriftelijke opzegging
c. door functieverandering waarbij leden niet langer in de sfeer van publieke dienstverlening
werkzaam zijn
d. doorroyement wegens:
1. het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
2. het overtreden van de Statuten of wegens handelingen, in strijd met de belangen van
de vereniging.
Royement ingevolge het bepaalde in sub d.l. geschiedt door het bestuur, dat de Algemene
Leden Vergadering hiervan in kermis stelt. Van dit royement is beroep mogelijk op de
Algemene Leden Vergadering.
Royement ingevolge het bepaalde in sub d.2. wordt op voorstel van het bestuur en/of vijf
leden, bij gewone meerderheid van stemmen uitgesproken door de Algemene Leden
Vergadering. In afwachting van dit royement kan het bestuur het betreffende lid schorsen.
Wie ophoudt lid te zijn, verliest alle aanspraken op de bezittingen van de vereniging of op
teruggave van de betaalde contributie.
SCHORSING
Art. 8 Leden, die krachtens art. 7.d.2 van de Statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen
met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing
omtrent hun royement door de Algemene Leden Vergadering.
Art. 9 De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij
afgetreden of volgens art. 8 van de Statuten geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen
na aftreding of schorsing plaats hebben.
Art. 10 Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of van 30% van de leden door een daartoe
opzettelijkbijeengeroepen Algemene Leden Vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit
geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.
Bestuursleden, die handelen in strijd met de Statuten, Reglementen of belangen der
vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting,
als bepaald in art. 8 worden geschorst.
BESTUUR
Art. 11 Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en minstens twee tot
maximaal vier leden. Het bestuur wordt door de Algemene Leden Vergadering uit de leden
gekozen.
De Algemene Leden Vergadering wijst de voorzitter aan. Het bestuur wijst uit zijn leden de
overige functionarissen aan.
Art. 12 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Art. 13 De zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar en kan maximaal een maal verlengd worden.
VERGADERINGEN
Art. 14 Jaarlijks worden tenminste drie Ledenvergaderingen gehouden. In deze Vergadering wordt
onder meer:
1. Door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar
2. De rekening en verantwoording van dat jaar, met het verslag van de kascommissie
behandeld
3. De vrijgekomen bestuursfunctie ingevuld
4. Rond november van elk jaar door het bestuur verantwoording afgelegd in een
begrotingsvergadering over de hoogte van de contributie.
5. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging.

Art. 15 De leden zijn gebonden aan de door de Algemene Leden Vergadering genomen besluiten.
STEMMEN
Art. 16 De leden-hebben stemrecht.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten, zowel in bestuursals in Algemene Leden Vergaderingen, over zaken genomen bij meerderheid van stemmen.
Over zaken wordt mondeling, over personen met dichtgevouwen, ongetekende briefjes
gestemd. Voor verkiezing van personen wordt bij de eerste stemming de volstrekte
meerderheid der stemmen vereist. rndien bij de eerste stemming door geen der kandidaten de
volstrekte meerderheid wordt verkregen, moet een tweede vrije stemming worden gehouden.'
Wanneer bij de tweede stemming een volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft
herstemming plaats tussen de twee personen of, zo het meer verkiezingen betreft, tweemaal
zoveel personen als gekozen moet worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen
hebben verkregen.
rndien ten gevolge van een gelijk aantal op hen uitgebrachte stemmen meer personen in
aanmerking komen, heeft tussen dezen herstemming plaats. Bij staking van stemmen over
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen
beslist het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
GELDMIDDELEN
Art. 17 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door:
contributies, rentebedragen, schenkingen, subsidies en op alle andere wettelijke wijzen.
De bedragen der contributies worden in een Algemene Leden Vergadering jaarlijks
vastgesteld.
FINANCIELE CONTROLE
Art. 18 De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle onrvangsten en uitgaven. In het
financieel jaarverslag brengt hij rapport uit over de financiele toestand der vereniging in het
afgelopen boekjaar. Tevens houdt de penningmeester het ledenbestand bij.
Bij afwezigheid van de penningmeester wijst het bestuur een vervanger aan.
BOEKJAAR
Art. 19 Het verenigingsjaar loopt van: 1 januari tot en met 31 december.
STATUTENWIJZIGINGEN
Art. 20 Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of van tenminste 50% van
de leden, bij besluit, genomen op een algemene ledenvergadering met tenminste tweederde der
uitgebrachte stemmen.
De vergadering kan alleen tot die wijziging besluiten, waartoe voorstellen zijn geplaatst op de
oproepingsbrief of die het gevolg zijn van amendementen op die voorstellen. Deze
amendementen moeten zich beperken tot die artikelen, tot welker wijziging een voorstel op de
oproepingsbrief stond.
ONTBINDING
Art. 21 De vereniging kan slechts worden ontbonden op voorstel van het bestuur of van tenminste
50% van de leden bij besluit van een Algemene Leden Vergadering met tenminste tweederde
der uitgebrachte stemmen.
De oproep tot de Algemene Leden Vergadering, waarin het voorstel tot ontbinding zal worden
behandeld, moet aan alle leden met vermelding van het voorstel worden toegezonden.
Bij ontbinding of opheffing der vereniging wordt, onder voorbehoud en met inachtneming van
het voorschrift van Boek 2, artikel 2 BW van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, door de
Algemene Leden Vergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging,
echter zodanig, dat die rechten en eigendommen niet op de overblijvende leden kunnen
overgaan.

SLOTBEPALINGEN
Art. 22 Alle geschillen, de belangen der vereniging rakende of betreffende, worden beslecht, met
uitsluiting-van de gewone rechter, door het bestuur, met recht van beroep op de Algemene
Leden Vergadering.
In de gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het uestuur, behoudens zijn
verantwoordelijkheid aan de Algemene Leden Vergadering.
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Leden Vergadering op:

