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Voorstel 
 
Aan : Bestuur GV 
Van : Theo Timmermans  (ambtelijk secretaris GV PR LG) 
Kenmerk :  
Datum : 25 november 2020 
Bijlagen :  
 
Onderwerp : Voorstel tot onderzoek actualiseren statuten GV 
 
 
 
Geachte bestuursleden, 
 
 
Inleiding 
 
In de pré COVID-19 periode kon het nog dat op 23 januari 2020 het jubileum van de 
vereniging gevierd kon worden door in groten getale bij elkaar te komen. Onder het 
genieten van een drankje en lunchbuffet was het mogelijk elkaar te spreken en bij te 
praten over belevenissen met de GV. 
Wat ook duidelijk werd is dat het oprichten van de vereniging in een andere tijdgeest 
heeft plaatsgevonden dan waarin we nu leven. Nieuwe stromingen in de maatschappij, 
inzet van social media en wat vanzelfsprekend was lijkt dat nu niet meer. 
Bij de oprichting van de GV werd nog uitgegaan van klassieke verhoudingen tussen 
partijen en dat het bijdragen aan het functioneren van de GV-voordelen met zich bracht 
zoals voorsprong op kennis over nieuwe ontwikkelingen en kijkjes in de keukens van 
leveranciers. Graag werkten mensen mee in de diverse rollen die de GV kende zoals 
bestuur, platforms en productgroepen. 
 
Die tijden zijn veranderd. Op weg met PinkRoccade om samen de dienstverlening aan 
inwoners, bedrijven en belanghebbenden vergaand te digitaliseren, laagdrempelig 
toegankelijk te maken en vooral de mensen die het nodig hebben goed kunnen vinden en 
ondersteunen in hun hulpvraag betekent niet vanzelfsprekend dat mensen tijd kunnen en 
mogen investeren in de GV. Terwijl dat nu, meer dan ooit, nodig is. 
 
Dit alles bij elkaar gewogen heeft geleid tot het samenstellen van een manifest waarin 
samenwerken en samen optrekken naar de toekomst belangrijker wordt dan het 
benadrukken van de verschillen tussen de partijen. (Hoewel die discussie zeker gevoerd 
blijft worden). 
Het vraagt ook om de statuten van de vereniging, zoals die 30 jaren geleden zijn 
vastgesteld te actualiseren aan wat de huidige tijd vraagt. 
 
Aanpassingen in 2010. 
In mei 2010 zijn de statuten administratief aangepast. Daarbij zijn geen grote 
wijzigingen doorgevoerd. Organisatiewijzigingen bij PinkRoccade en naamswijzigingen bij 
het bedrijf moesten verwerkt worden in de statuten. Dat is slechts ten dele gebeurd.  
Omdat het wijzigen van de statuten ook kosten met zich mee brengt is gewacht tot en 
geëigend moment om alle wijzigingen in één keer door te voeren.  
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Welke actualiseringen worden onderzocht? 
Inmiddels zijn er ook inhoudelijke vragen bij een aantal artikelen uit de statuten die zich 
richten op de rol die de GV heeft in de huidige tijd. Daarom wordt niet alleen gekeken 
naar de administratieve aanpassingen, er wordt ook onderzoek gedaan naar het 
actualiseren van artikelen. 
 
Artikelsgewijs volgt hierna puntsgewijs een beschrijving van welke artikelen voorgesteld 
wordt om die te actualiseren: 
 

1. Aanhef statuten 
Bedrijfsnaam PinkRoccade Civility B.V. aanpassen in PinkRoccade Local 
Government. 

 
2. Artikel 2, lid 2 

Bedrijfsnaam PinkRoccade Civility aanpassen in PinkRoccade Local Government. 
 

3. Artikel 2, lid 3 
Bedrijfsnaam PinkRoccade Civility B.V. aanpassen in PinkRoccade Local 
Government. (2x). 
 

4. Artikel 2, lid 3 
Hierin staan 3 subartikelen waarin acties worden beschreven die de vereniging kan 
nemen wanneer leden daarom vragen of wanneer de vereniging die acties 
gerechtvaardigd vindt. Belangen behartigen is echter iets anders dan handelen als 
contractpartij namens een of meer gemeenten.  
Zo heeft het bestuur in 2014 (bij de brief over de tariefsverhoging) nadrukkelijk 
aangegeven geen contractpartner te zijn die namens het lid of leden in 
onderhandeling gaat over betere voorwaarden. De belangen van de leden zijn wel 
behartigd om voor alle leden afspraken te maken met PinkRoccade. Daaruit is het 
convenant destijds voortgekomen. 
 
Daarom wordt een onderzoek uitgevoerd en de volgende artikelen opnieuw tegen 
het licht gehouden: 
 

a.  Artikel 2, lid 3, sub b 

 
 
Welke gevolgen heeft dit voor de GV wanneer dit artikel wordt ingeroepen? Dit gaat 
over het inrichten en onderhouden van software en diensten wanneer PinkRoccade 
niet in het onderhoud van producten kan voorzien. Daarvoor is de Escrow regeling 
opgesteld en het afsluiten van de regeling is de verantwoordelijkheid van het lid 
van de vereniging.  
 

a. Artikel 2, lid 3, sub e 

 
Is het voor de GV duidelijk dat zij door leden van de vereniging gevraagd wordt om 
als onderhandelingspartner op te treden? Of wordt hier de rol van het P&P-overleg 
bedoeld? Het afsluiten van een overeenkomst gebeurt door PinkRoccade en het lid 
(de klant). Onderzocht wordt of het vervangen van de term 
"onderhandelingspartner" beter vervangen kan worden door "belangenbehartiger" 
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wat meer recht doet aan de huidige praktijk. Het P&P overleg fungeert ook als 
zodanig. 
 
 
 

b. Artikel 2, lid 3, sub i 

 
  

Is het voor de GV duidelijk dat zij door leden van de vereniging gevraagd kan 
worden om als opdrachtgever en/of contractpartij op te treden? De GV treedt niet 
op als contractpartij en wordt het artikel daarmee overbodig? Onderzocht wordt of 
dit artikel kan vervallen. 
 

5. Artikel 4, lid 1 
Bedrijfsnaam PinkRoccade Civility B.V. aanpassen in PinkRoccade Local 
Government (2x). 

 
6. Artikel 8, lid 3, sub b 

Dit artikel handelt over de berekening van de contributie.  

 
Bij het vaststellen van de contributie gaat het niet alleen om de huurwaarde, het 
gaat ook om "producten en diensten" zoals nu ook in de praktijk gebeurt. 

 
7. Artikel 8, lid 5 

Bedrijfsnaam PinkRoccade Civility aanpassen in PinkRoccade Local Government. 
 

8. Artikel 9, lid 2 
Dit artikel 9 gaat over de samenstelling van het Algemeen Bestuur. 
In lid 2 staat dat het AB bestaat uit ten minste 16 en ten hoogste 23 natuurlijke 
personen. Het huidige AB bestaat uit 5 DB leden en 6 AB leden, zijnde de 
platformvoorzitters. In de tijd dat dit artikel werd opgesteld had de vereniging een 
veel groten ledental, meer platforms en deed dit meer recht aan de verhoudingen. 
Onderzocht wordt of het benodigde aantal bestuursleden teruggebracht kan worden 
naar tenminste 11 en ten hoogste 17 leden. 

 
9. Artikel 9, lid 5 

Lid 5 handelt over de voorzitter. Expliciet wordt bepaald dat de voorzitter gekozen 
wordt buiten de vaste vertegenwoordigers van de leden. 

 
 
De verplichting voor de functie van de voorzitter te verruimen naar een "bij 
voorkeur een bestuurder te zijn van een van de leden van de vereniging". 
 
Daarnaast ook onderzoeken of de functie van voorzitter opengesteld kan worden 
voor directeuren van gemeentelijke organisaties en/of gemeentesecretarissen. De 
motivatie is dat ook deze functionarissen beeld hebben bij de toekomst van de 
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gemeentelijke dienstverlening, de organisatie die daarbij hoort en welke middelen 
nodig zijn om de dienstverlening uit te voeren. 
Daarnaast maakt de aanpassing het zoek spectrum breder om een geschikte 
kandidaat te vinden voor het voorzitterschap. 
 

10. Artikel 9, lid 6  
Hierin wordt bepaald dat uit de DB leden een secretaris en penningmeester worden 
gekozen en hun vervangers. De vice-voorzitter wordt eveneens uit het DB gekozen 
en kent niet de verplichting in functies zoals de voorzitter. Dit maakt het vinden 
van een vice-voorzitter eenvoudiger, echter wanneer artikel 9, lid 5 in stand blijft 
kan de vice-voorzitter geen voorzitter worden. Onderzocht wordt, in relatie met 
artikel 9, lid 5, een vice-voorzitter toch voorzitter kan worden. 

 
11. Artikel 9, lid 12 

In dit artikel wordt gesproken over het hebben van een huishoudelijk reglement 
waarin nadere regels worden beschreven hoe vergaderingen van de besturen 
verlopen en hoe de besluitvorming plaatsvindt. 
Daarnaast wordt in artikel 11, lid 2 bepaald dat het AB bevoegd is om bepaalde 
onderdelen van haar taken uit te laten voeren door commissies (die nu platformen 
worden genoemd). Taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijzen van deze 
commissies/platformen worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement. 
Onderzoeken of het nodig is een huishoudelijk reglement op te stellen. 

 
12. Artikel 10, lid 1 

In dit artikel wordt bepaald dat wanneer een vacature in het bestuur ontstaat en 
het aantal bestuursleden onder het minimum aantal van 16 daalt dit direct aan de 
leden wordt gemeld. 
Onderzoeken of het minimum aantal bestuursleden in overeenstemming gebracht 
kan worden met het aantal uit artikel 9 Samenstelling Algemeen Bestuur. 
 

 
Voorstel 
De ALV besluit een onderzoek te doen naar het actualiseren van de statuten zoals in dit 
voorstel beschreven. 
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Bijlage I: Statuten Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government 
 
 
 


