Bijlage bij overlegtafel 1 m.b.t. dialoogvoering
DIALOOG BEPALINGEN

Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
12.1

12.2
12.3

Aanbieder maakt Schriftelijk aan Gemeente kenbaar welke contactpersoon of -personen (naam, emailadres en telefoonnummer) op basis van statuten of anderszins rechtsgeldig bevoegd zijn hem in het
Netwerk te vertegenwoordigen, een en ander conform een uittreksel uit het handelsregister zoals
genoemd in artikel 7.2 sub d.
Gemeente wijst haar contactpersoon of -personen aan voor het Netwerk.
Bij wijzigingen van contactpersonen, informeren Partijen elkaar Schriftelijk.

Artikel 13: Netwerk
13.1
13.2
13.3
13.4

Gemeente en Aanbieder zijn na ondertekening van deze Overeenkomst lid van het Netwerk.
Leden van het Netwerk kunnen, via de daarvoor bestemde webpagina, onderwerpen aanreiken en
signalen afgeven ter behandeling door de Overlegtafel.
De onderwerpen en signalen die via de webpagina zijn ingebracht door het Netwerk worden, voor zover
relevant bevonden door de Gemeente, ingebracht als te behandelen en nader uit te werken
agendapunten in de Overlegtafel.
De leden van het Netwerk kunnen, via de daarvoor bestemde webpagina, ook reageren op de voortgang
van de in behandeling zijnde agendapunten.

Artikel 14: Samenstelling Overlegtafel
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

De samenstelling van de Overlegtafel is een afspiegeling en vertegenwoordiging van het Netwerk.
De Gemeente stelt de Overlegtafel samen en publiceert de naam van de Aanbieder die lid is van de
Overlegtafel op de webpagina zoals genoemd in artikel 18.
Aanbieder die lid is van de Overlegtafel vaardigt een vertegenwoordiger af, conform artikel 12.1, ter
deelname aan de Overlegtafel.
De Gemeente kan de samenstelling van de Overlegtafel te allen tijde beargumenteerd aanpassen.
Bij het zonder opgaaf van redenen of het meer dan driemaal missen van de overleggen van de
Overlegtafel, kan de Gemeente besluiten om betreffende Aanbieder niet meer uit te nodigen. De
Gemeente nodigt ter vervanging een gelijksoortige Aanbieder uit voor deelname aan de Overlegtafel.

Artikel 15: Overlegtafel
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Gemeente organiseert zo vaak als nodig, maar minimaal twee (2) keer per jaar, een overleg met de
leden van de Overlegtafel.
De Overlegtafel stelt haar agenda vast, behandelt de agendapunten en werkt deze nader uit.
De Overlegtafel verwerkt uitgewerkte agendapunten in een Voorstel en legt dit voor aan het Netwerk,
voordat dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Gemeente.
Reacties vanuit het Netwerk op een Voorstel worden ingebracht in de Overlegtafel ter eventuele
aanvulling/aanpassing van een Voorstel.
De leden van de Overlegtafel stemmen, nadat het Voorstel aangevuld/aangepast is naar aanleiding van
de reacties vanuit het Netwerk, voor of tegen een Voorstel, waarbij zij streven naar unanimiteit. De
stemverhouding in de Overlegtafel wordt genotuleerd.
De Gemeente kan te allen tijde beargumenteerd afwijken van de stemming omtrent een Voorstel en de
inhoud ervan.
De Gemeente publiceert de (concept) notulen vanuit de Overlegtafel op de website conform artikel 18.

Artikel 16: Besluitvorming
16.1
16.2
16.3

16.4

De Gemeente legt een Voorstel, na instemming conform artikel 15.5 of artikel 15.6, voor aan de
Gemeente ter besluitvorming.
Als Gemeente het Voorstel bedoeld in lid 1 niet aanneemt, dan wijzigt deze Overeenkomst of
onderliggende Uitvoeringsovereenkomst(en) niet of komt een nieuwe Uitvoeringsovereenkomst niet tot
stand.
Als Gemeente het Voorstel uit lid 1 overneemt en implementeert, dan biedt Gemeente de gewijzigde
Overeenkomst of Uitvoeringsovereenkomst(en) of nieuwe Uitvoeringsovereenkomst(en) aan alle
relevante Aanbieders aan ter ondertekening voor akkoord. Aanbieders die akkoord gaan, sluiten met
Gemeente de gewijzigde Overeenkomst of Uitvoeringsovereenkomst(en) of nieuwe
Uitvoeringsovereenkomst(en).
De Gemeente kan Aanbieder die niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst en/of
Uitvoeringsovereenkomst, opzeggen krachtens de geldende opzeggingsbepalingen in deze
Overeenkomst en/of Uitvoeringovereenkomst(en).

Artikel 17: Werkgroep
17.1
17.2
17.3

De Gemeente kan één of meerdere Werkgroepen oprichten die een specifieke opdracht krijgt om uit te
werken.
De Gemeente kan de Werkgroepen samenstellen uit deelnemers aan het Netwerk en derden met een
specifieke deskundigheid.
De Werkgroepen leggen de uitkomsten van de specifieke opdracht voor aan de Overlegtafel ter verdere
behandeling.

Artikel 18: Webpagina
18.1
18.2
18.3

Iedere geïnteresseerde kan informatie, waaronder de notulen van de Overlegtafel genoemd onder artikel
15, raadplegen via de daarvoor bestemde webpagina.
De webpagina dient als communicatiekanaal tussen Gemeente en Aanbieder, waar nieuwe documenten
worden geplaatst, maar waar Aanbieder ook onderwerpen in kan dienen, signalen kan afgeven, vragen
kan stellen of reageren op de agenda, notulen, en overige documenten die daarop gepubliceerd worden.
De Gemeente beheert deze webpagina en faciliteert via deze webpagina in ieder geval:
a) het actueel houden van de ledenlijst van het Netwerk;
b) het actueel houden van de ledenlijst van de Overlegtafel;
c) het actueel houden van de contactpersonenlijst van de Gemeente;
d) het publiceren van alle relevant zijnde informatie en documenten voor het Netwerk vanuit de
Overlegtafel.

