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Toelichting
Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking. Deze samenwerking kan worden gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), hetgeen inhoudt dat een zogenaamde gemeenschappelijke regeling wordt getroffen.
Voor gemeenschappelijke regelingen waaraan (één of meerdere organen van) de gemeente deelneemt,
dient het College van Burgemeester en Wethouders op basis van het bepaalde in artikel 27 Wgr juncto artikel 41, 52 en 74 Wgr een register bij te houden van de geldende gemeenschappelijke regelingen, waaraan
de gemeente deelneemt.
Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum. Aan een ieder worden op
diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld. Het register is ook digitaal te raadplegen op www.lingewaard.nl. Het register is opgesteld per 26 augustus 2014.
Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het register het navolgende te vermelden:
a. de deelnemers;
b. de wettelijke voorschriften, waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, Wgr krachtens de regeling zijn overgedragen;
d. de plaats van vestiging;
e. instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Opgemerkt wordt dat onder b. niet alle wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld zijn, die ook het
samenwerkingsverband kunnen beheersen, maar slechts de specifieke regelingen, zoals de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Waterwet, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn.
In dit register zijn de volgende gemeenschappelijke regelingen opgenomen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gemeenschappelijke regeling Bergerden
Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Overbetuwe
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Midden Gelderland
Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen’
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

1. Gemeenschappelijke regeling Bergerden
a. Deelnemers
Raden, Colleges van B&W en Burgemeesters van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet Gemeenschappelijke regelingen
 Gemeentewet
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Het doel van de regeling is het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de
glastuinbouw en daarmee verband houdende bedrijvigheid door het ontwikkelen en exploiteren van een
kwalitatief hoogwaardig en uit financieel oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied.
De regeling formuleert in artikel 5 voorts een zevental deeltaken, te beginnen met: het afstemmen van en het
doen van aanbevelingen over het door de afzonderlijke deelnemende gemeenten te voeren ruimtelijk, economisch en milieubeleid in relatie tot de ontwikkeling en de realisatie van het glastuinbouwgebied. Voorts: de
verwerving en uitgifte van gronden, het aanleggen van nutsvoorzieningen, het ontwikkelen van kostenverhaalsinstrumentarium, het opzetten van een promotie- en acquisitiebeleid etc. Ten aanzien van de opgedragen taken heeft Bergerden alle bevoegdheden, die aan de bestuursorganen van beide deelnemende gemeenten behoren, overigens zoals omschreven in artikel 6 van de regeling.
d. Vestigingsplaats
Kinkelenburglaan 6,
6681 BJ Bemmel,
Postbus 15,
6680 AA te Bemmel
e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de werknaam Bergerden.

2. Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek,
Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de Rijn, Mill en St. Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar, Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich,
Goch, Hamminkeln, Hünxe, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Moers, Rees, Rheinburg, Sonsbeck,
Uedem, Weeze, Wesel, Xanten en Kvk Arnhem Nijmegen, IHK Duisburg Wesel Kleve, Kreis Kleve, Kreis
Wesel, Landwirtschaftsverband Rhld.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen, inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991.
Volgens artikel 3, lid 3 van de overeenkomst geldt voor de Euregio Rijn-Waal het Duitse recht, in het bijzonder het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbied van het Land Noordrijn-Westfalen.
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers
te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de hieronder genoemde gebieden. Zij voert binnen
deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van deelnemers, burgers, bedrijven,
overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen. Grensoverschrijdende samenwerking vindt op de volgend gebieden plaats:
 Sociaaleconomische ontwikkeling
 Onderwijs en scholing
 Verkeer en vervoer
 Ruimtelijke ordening
 Cultuur en sport
 Toerisme en recreatie
 Milieubescherming en afvalverwerking
 Natuurbehoud en landschapsbeheer
 Gezondheidszorg
 Rampenbestrijding
 Communicatie
 Veiligheidsbeleid
d. Vestigingsplaats
Kavarinerstrasse 20
D-4190 Kleve
Postfach 1960
D-4190 Kleve
e. Instelling openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de Gemeenschappelijke Regeling is een openbaar lichaam ingesteld.

3. Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Gemeentewet
 Wet veiligheidsregio´s
 Wet publieke gezondheid
 Wet ambulancezorg
 Politiewet
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De doelstelling van de VGGM is zorg te dragen voor een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, in casu de veiligheid en de gezondheid, van de inwoners van het verzorgingsgebied. Ter behartiging
van de doelstelling heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volgende wettelijke
taken en bevoegdheden op het vlak van brandweerzorg, rampenbestrijding, de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens
de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet veiligheidsregio's;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e,
f, en g genoemde taken. Zulks met inachtneming van het hierover gestelde in de Wet Veiligheidsregio's
en op die wet gebaseerde nadere regelgeving.
Ter behartiging van de doelstelling heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volgende wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van de publieke gezondheids- en ambulancezorg:
a. de algemene taken genoemd in artikel 2 van de Wet Publieke Gezondheid;
b. de taken genoemd in artikel 5 en van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen;
c. de taken genoemd in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van ouderenzorg;
d. de taken in artikel 6 Van de Wet publieke gezondheidszorg op het vlak van de algemene infectieziektebestrijding;
e.
de taken genoemd in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (2013) voor zover en voor zolang daartoe de
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vergunninghouder is als bedoeld in de Tijdelijke Wet
ambulancezorg;
f. andere taken die bij of krachtens wet aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
worden opgedragen

Het algemeen bestuur stelt ten aanzien van de in lid 1 genoemde taken tenminste eenmaal per vier jaar een
beleidsplan vast voor zover het gaat om brandweerzorg, rampenbestrijding, de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening, dat voldoet aan de eisen van artikel 14 en 15 van de Wet Veiligheidsregio's,
alsmede een crisisplan op grond van artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio's.
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden draagt tevens zorg van andere aangelegenheden
die in het kader van de doelstelling van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in het algemeen bestuur, aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt opgedragen.
Tussen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de onderscheiden deelnemende gemeenten kan middels bilaterale afspraken in het bijzonder worden vastgelegd de aard en omvang van aansluitende diensten, die binnen het raam van de in artikel 4 genoemde bevoegdheden, door de Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden aan de betreffende deelnemende gemeente worden verleend.
De taken van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn onderverdeeld in een basispakket en een pluspakket. De inhoud van het basispakket wordt vastgesteld overeenkomstig hetgeen in dan wel
op grond van vigerende wetgeving aan de gemeenten is opgedragen. De taken die geen onderdeel uitmaken van het basispakket, zijn ondergebracht in het pluspakket. Indien afname van producten en diensten uit
dit pakket plaatsvindt, geschiedt zulks op basis van een daartoe tussen de gemeente(n) en de Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden te sluiten overeenkomst, waarvan het model wordt vastgesteld
door het dagelijks bestuur.
d. Vestigingsplaats
Statutair is het openbaar lichaam gevestigd te Arnhem.
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam VGGM ingesteld.

4. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking regio Arnhem
a. Deelnemers
Gemeenten Zevenaar, Lingewaard, Arnhem, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal en Westervoort
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Gemeentewet
 Wet Milieubeheer
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De regeling is getroffen voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen zowel in rechtstreekse
samenwerking als bij of krachtens de Wet toevertrouwde belangen van de deelnemende gemeenten betreffende de bescherming van het milieu, waaronder in het bijzonder is begrepen de uitvoering van het door het
gemeenschappelijk orgaan vastgestelde regionaal uitvoeringsprogramma en budgethouderschap uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai.
De te behartigen overige gezamenlijke belangen kunnen betrekking hebben op met name vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer en daarmee verband houdende c.q. daaruit voortvloeiende projecten,
indien en voor zover deze krachtens de Kaderwet bestuur in verandering wordt door gedecentraliseerd
overeenkomstige regeling daartoe.
Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, komt aan het gemeenschappelijk orgaan ter uitvoering van de vermelde taken en/of belangen de bevoegdheden toe welke ter zake aan de bestuursorganen
van de deelnemende gemeenten behoren. Tot de bevoegdheden van het gemeenschappelijk orgaan behoort in elk geval de bevoegdheid tot het indienen van bezwaar- en beroepschriften.
d. Vestigingsplaats
Statutaire vestigingsplaats is Arnhem
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling is een gemeenschappelijk orgaan MRA ingesteld

5. Gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum,
Rheden en Rozendaal.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Gemeentewet
 Wet Educatie en Beroepsonderwijs betreffende Volwasseneneducatie
 de Wet Experisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs betreffende de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie
 Leerplichtwet 1969
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
 De regeling is getroffen voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie, Leerplicht en RMC.
 Ter behartiging van deze belangen komt het gemeenschappelijke orgaan de bevoegdheden toe tot
vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid voor educatie en beroepsonderwijs, als bedoeld in de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Leerplichtweg 1969 en de Wet Experisecentra en de Wet op
het Voortgezet Onderwijs betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
 Deze regeling kan daarnaast gebruikt worden voor andere onderwijszaken die afstemming behoeven in de regio.
 Op initiatief van een der deelnemende gemeenten of van het gemeenschappelijk orgaan kan bij besluit van tenminste twee derde van de raden der deelnemende gemeenten nader inhoud worden
gegeven aan de bedoelde bevoegdheden
d. Vestigingsplaats
Het gemeenschappelijk orgaan is gevestigd te Arnhem
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld
Bij de gemeenschappelijke regeling is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld, genaamd Gemeenschappelijk Orgaan voor Onderwijszaken in de regio Arnhem.

6. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Overbetuwe
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke Regeling
 Gemeentewet
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De regeling heeft tot taak de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied.
De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de
regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven. Tot die bedoelde bevoegdheden behoren niet andere bevoegdheden dan die voortvloeiende uit:
 de Gemeentewet;
 de Wet gemeenschappelijke regelingen;
De artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q. aan te
leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen recreatieve fietspaden.
d. Vestigingsplaats
De statutaire plaats van vestiging is Arnhem
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld genaamd Recreatieschap Overbetuwe.

7. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de
Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden,
Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke Regelingen
 Gemeentewet
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling verricht de stadregio de volgende taken:
1. Sturende, plannende en coördinerende taken op de volgende terreinen:
1.1. Ruimtelijke ordening en grondbeleid
1.2. Volkshuisvesting
1.3. Verkeer en Vervoer
1.4. Economische ontwikkeling
1.5. Milieu
2. Uitoefening van overige door de deelnemende gemeenten overgedragen taken aan de stadsregio
3. Uitoefening van overige door het rijk of de provincie overgedragen taken aan de stadsregio
Aan de Stadsregioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens de regeling Stadsregio Arnhem
Nijmegen en met in achtneming van het bepaalde in artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
zijn opgedragen aan het College van Bestuur, de voorzitter of een commissie
d. Vestigingsplaats
De stadsregio is statutair gehuisvest in Nijmegen.
Stationsplein 1
6512 AB Nijmegen
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam stadsregio Arnhem Nijmegen ingesteld

8. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Midden Gelderland
a. Deelnemers
Gemeenten Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum,
Rheden, Rozendaal en Nederbetuwe.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Gemeentewet
 Wet Sociale Werkvoorzienig
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De werkvoorziening Gelderland behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening en heeft tot taak:
 het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening
 het tot stand brengen en beheren van de ten behoeve van de uitvoering noodzakelijke werkverbanden.
Het algemeen bestuur kan besluiten een organisatorische eenheid, welke onder beheer staat van een privaatrechtelijke rechtspersoon als werkverband aan te wijzen.
Aan de bestuursorganen van de Werkvoorziening Midden Gelderland komen ter uitvoering van de genoemde taak alle bevoegdheden toe die aan de overeenkomstige bestuursorganen van de deelnemende gemeenten behoren. De deelnemende gemeenten behouden de verplichting om personen die om plaatsing in een
dienstbetrekking krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening verzoeken door te verwijzen naar de Werkvoorziening Midden Gelderland.
d. Vestigingsplaats
De statutaire vestiging van het openbaar lichaam is Arnhem.
Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 9038
6800 EX Arnhem
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld genaamd Werkvoorziening Midden
Gelderland

9. Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
a. Deelnemers
Provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Arnhem, gemeente Overbetuwe, gemeente Lingewaard en gemeente Nijmegen
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Provinciewet;
- Waterschapswet;
- Gemeentewet.
c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
1. De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op
basis van het Masterplan en het Uitvoeringsprogramma.
2. Het in het eerste lid genoemde doel verwezenlijkt de Parkorganisatie door:
a. het (doen) realiseren van de Basisvariant;
b. het inrichten en operationeel houden van een projectbureau zoals in de Bestuursovereenkomst is
vastgelegd, het voeren van een actuele financiële boekhouding waaronder het jaarlijks actualiseren
van de door de Parkorganisatie gehanteerde grondexploitatie, het verzorgen van programmering,
communicatie en promotie betreffende Park Lingezegen, alsmede het bevorderen van betrokkenheid
van private partijen daarbij;
c. het (doen) aanleggen van alle voor het Park Lingezegen benodigde voorzieningen van openbaar nut
inclusief de met deze aanleg verband houdende nazorg;
d. de coördinatie en de organisatie van de financiering van het beheer van gerealiseerde parkonderdelen waaronder wordt verstaan het toezien op het beheer en instandhouding van het gerealiseerde
kwaliteitsniveau;
e. het bevorderen van de (onderlinge) afstemming tussen de met het beheer van gerealiseerde parkonderdelen belaste partijen;
3. Het openbaar lichaam treedt vanaf het moment van inwerkingtreding van onderhavige regeling in de
rechten en plichten van de provincie Gelderland als en voor zover die de realisatie of de coördinatie van
het beheer van Park Lingezegen betreffen.
d. Vestigingsplaats
De Park 10
6661 NW Elst
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld genaamd Park Lingezegen

10. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
a. Deelnemers
Provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar
b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Provinciewet
 Gemeentewet

c. Taken en bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers terzake
van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen
van de deelnemers worden tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.
Bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een openbaar lichaam
ingesteld dat van rechtswege de bevoegdheden bezit om aan het maatschappelijk rechtsverkeer deel te
kunnen nemen. Aan het openbaar lichaam of bestuursorganen van het openbaar lichaam zijn geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.
Basistaken
1. Ter behartiging van het belang brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder bij het
openbaar lichaam.
2. Tot de basistaken kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende taken ten behoeve
van de basistaken.
3. Over het uitvoeren van de basistaken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen een deelnemer en het openbaar lichaam.
Overige taken in het omgevingsrecht
1. Ter behartiging van het belang kunnen de deelnemers bij het treffen van de regeling de uitvoering van
overige taken in het omgevingsrecht onderbrengen bij het openbaar lichaam.
2. Tot de taken bedoeld in het eerste lid kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende
taken in verband met die taken.
3. Het besluit van een deelnemer tot deelname aan de regeling bevat een opgave van de taken bedoeld in
het eerste lid.
4. Over het uitvoeren van de taken bedoeld in het eerste lid worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten
tussen een deelnemer en het openbaar lichaam.
Incidentele taken
1. Op verzoek van een deelnemer voert het openbaar lichaam incidentele taken op het gebied van het omgevingsrecht uit.
2. Over de uitvoering van de taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en
het openbaar lichaam.
Bovenregionale taken en complexe taken
1. Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die niet kunnen worden uitgevoerd door het openbaar lichaam in overeenstemming met de KPMG Kwaliteitscriteria, versie 2.0, te laten
uitvoeren door andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland die de taken aan zich hebben getrokken.
2. Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die het openbaar lichaam
aan zich heeft getrokken, uit te voeren voor andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

3. De taken worden uitgevoerd tegen vergoeding van de tussen de regionale uitvoeringsdiensten overeen
gekomen kosten.
4. Over de uitvoering van bovenregionale en complexe taken kunnen overeenkomsten worden gesloten
tussen het openbaar lichaam en andere uitvoeringsdiensten in Gelderland.
5. Over de uitvoering van complexe taken en bovenregionale taken kunnen daarvoor in het bijzonder aangewezen gevallen samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten tussen een regionale uitvoeringsdienst
en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.
Bevoegdheden
1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan
het openbaar lichaam.
Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden
Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:
a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;
b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;
c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;
d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;
e. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;
f. commerciële dienstverlening aan private partijen.
d. Vestigingsplaats
Statutaire plaats van vestiging is Arnhem.
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postbus 9200
6800 HA Arnhem
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Omgevingsdienst Regio
Arnhem (ODRA)

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen
(art. 27 Wgr)
Naam

1

Gemeenschappelijke regeling
Bergerden

Raad of
B&W
Raad

Deelnemers

Nijmegen, Lingewaard

Gemeentelijke afvaardiging
Burgemeester M. Schuurmans
Wethouder T. Peren
P. Hegeman
S. Wannet
T. Aaldering

Wettelijke voorschriften




Openbaar lichaam
of Gemeenschappelijk Orgaan
Openbaar Lichaam

In werking

Kavarinerstrasse 20
D-4190 Kleve
Postfach 1960
D-4190 Kleve

Openbaar Lichaam

In werking

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Wet veiligheidsregio´s
Wet publieke gezondheidszorg
Wet ambulancezorg
Politiewet

Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Openbaar lichaam

In werking

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Wet Milieubeheer

Arnhem

Gemeenschappelijk
orgaan

In liquidatie

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Arnhem

Gemeenschappelijk
orgaan

In werking

Wet gemeenschappelijke Regelingen
Gemeentewet

Arnhem

Openbaar lichaam

In werking

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet

Adres en vestiging

Kinkelenburglaan 6,
6681 BJ Bemmel,
Postbus 15,
6680 AA te Bemmel

Status

Wethouder J. Sluiter (plv)
H. Arends (plv)
2

3

Regeling Euregio Rijn Waal

Veiligheids- en Gezondheidsregio (VGGM)

Raad

Raad

Gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer,
Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de
Rijn, Mill en St. Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Overbetuwe,
Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar, Alpen, Bedburg-Hau,
Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe,
Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Moers, Rees,
Rheinburg, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten en Kvk Arnhem Nijmegen, IHK Duisburg Wesel
Kleve, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Landwirtschaftsverband Rhld.

Wethouder T. Janssen
H. Gertsen
A. Nijboer
B. van Ottele
F. den Houting
T. Aaldering

Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Zevenaar

Burgemeester M. Schuurmans
Wethouder J. Sluiter


Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land NoordrijnWestfalen

Wethouder H. Witjes (plv)

Wethouder H. Witjes (plv)








4

5

Milieusamenwerking Arnhem
(MRA)

Gemeenschappelijke Regeling
Onderwijszaken

Raad
B&W
Burgemeester

Raad

Zevenaar, Lingewaard, Arnhem, Doesburg, Duiven,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort

Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden,
Rozendaal

Wethouder T. Janssen
A. Nijboer



Wethouder T. Peren (plv)




Wethouder H. Witjes



Wethouder J. Sluiter (plv)





6

Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Overbetuwe

Raad

Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe

Wethouder T. Janssen
H. Arends
B. van Ottele
Wethouder H. Witjes (plv)




Naam

7

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Raad of
B&W

Deelnemers

Raad

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek,
Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe,
Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen, Zevenaar

Gemeentelijke afvaardiging
Burgemeester M. Schuurmans-Wijdeven
Wethouder T. Peren
H. Gertsen
S. Wannet
B. de Pauw

Wettelijke voorschriften




Adres en vestiging

Openbaar lichaam
of Gemeenschappelijk Orgaan
Openbaar lichaam

Status

Wet gemeenschappelijke Regelingen
Gemeentewet

Stationsplein 1
6512 AB Nijmegen
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen

Opheffing per
01-01-2015

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Wet Sociale Werkvoorziening

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 9038
6800 EX Arnhem

Openbaar lichaam

In werking

Wet gemeenschappelijke regelingen
Provinciewet
Waterschapswet
Gemeentewet

De Park 10
6661 NW Elst

Openbaar lichaam

In werking

Wet gemeenschappelijke regelingen
Provinciewet
Gemeentewet

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postbus 9200
6800 HA Arnhem

Openbaar lichaam

In werking

Wethouder H. Witjes (plv)
Wethouder T. Janssen (plv)
8

9

10

Werkvoorziening Midden Gelderland

Park Lingezegen

Omgevingsdienst regio Arnhem
(ODRA)

Raad

B&W

B&W

Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Nederbetuwe

Wethouder J. Sluiter



Wethouder H. Witjes (plv)




Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland,
Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen

Wethouder J. Sluiter



Wethouder T. Janssen (plv)





Wethouder T. Janssen



Wethouder T. Peren (plv)




Provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort,
Zevenaar

