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Register gemeenschappelijke regelingen Het Hogeland 

(artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen) 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Naam Deelnemers Wettelijke 

voorschriften 

Bevoegdheden, taken en/of doelen Adres en plaats 

van vestiging 

Samenwer-

kingsvorm 

1 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Afvalbeheer 

Regio 

Centraal 

Groningen 

Het Hogeland 

(eerst Bedum), 

Groningen, Haren, 

Grootegast, Leek, 

Marum, Ten Boer 

en Zuidhorn 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Gemeentewet 

Werken aan preventie, aan hoogwaardige bewerking en (her)gebruik van afvalstoffen, bevorderen van 

overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer, en mogelijk andere milieu- en 

reinigingstaken, het voor een of meer deelnemers oprichten en exploiteren van een of meerdere 

inrichtingen voor het beheren van afvalstoffen, het voor een of meer deelnemers verrichten van activiteiten 

voor het beheren van afvalstoffen, waaronder het inzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, het voor 

een of meer deelnemers voorbereiden van, onderhandelen over of afsluiten van 

afvalverwerkingscontracten, het voor een of meer deelnemers verrichten van activiteiten om preventie en 

hergebruik van afvalstoffen te bevorderen, onder andere met voorlichting en educatie, het voor een of 

meer deelnemers verrichten van andere milieu- en reinigingstaken (zie art. 2 en 3 van de 

gemeenschappelijke regeling). 

Duinkerkenstraat 

45 9723 BP 

Groningen 

Openbaar 

lichaam 

2 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Vuilverwerki

ngsbedrijf 

Noord-

Groningen 

Het Hogeland 

(eerst De Marne, 

Eemsmond en 

Winsum) en 

Loppersum  

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Wet 

milieubeheer 

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van 

het op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwijderen van afvalstoffen, het stichten 

en exploiteren van een afvalstoffenverwerkingsbedrijf, het streven naar samenwerking bij de inzameling en 

het transport van afvalstoffen, het verrichten van overige taken waartoe de deelnemende gemeente 

krachtens de Wet milieubeheer en op grond hiervan vastgestelde verordeningen, bepalingen, richtlijnen 

e.d. zijn gehouden, het voeren van overleg met en het bepleiten van de belangen van de deelnemende 

gemeenten bij andere overheden en andere instellingen, het vervullen van een coördinerende en 

initiërende rol op het gebied van het afvalstoffenbeleid, het adviseren van de deelnemende gemeenten 

aangaande inzameling, transport en verwijdering van afvalstoffen (zie art. 4 en 5 van de 

gemeenschappelijke regeling). 

Westerhornseweg 

22 9988 NT 

Usquert 

Openbaar 

lichaam 

3 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Veiligheidsre

Alle gemeenten 

van de provincie 

Groningen 

Wet 

Veiligheidsregi

o’s, Wet 

publieke 

‘De Veiligheidsregio Groningen heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor 

de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken. (…) De Veiligheidsregio Groningen is 

bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling en andere 

rechtsvormen waar die in het bijzonder aangewezen moeten worden geacht voor de behartiging van door 

Sontweg 10 9723 

AT Groningen 

Openbaar 

lichaam 
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gio 

Groningen 

gezondheid, 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Gemeentewet 

de regeling te dienen belangen. (…) De taken van de regeling zijn bepaald door de Wet veiligheidsregio’s 

(…) Regionale brandweer: met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de regionale 

brandweer is het bepaalde in de Wet veiligheidsregio’s van toepassing. (…) GHOR [Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio]: de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR betreffen de 

coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in de regio. (…) Tot de taken  behoort 

ook de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige 

hulpverlening. (…) Meldkamerfunctie: het veiligheidsbestuur kan besluiten aan het in het artikel 10, onder 

g genoemde van de Wet veiligheidsregio’s, uitvoering te geven in een verband dat voorziet in de 

meldkamerfunctie voor een gebied groter dan het eigen werkgebied. (…) Gemeentelijke kolom: de taken 

van de regeling op het terrein van de gemeentelijke kolom omvatten de zorg voor de gemeentelijke 

processen van rampenbestrijding en crisisbeheersing, aangemerkt als bevolkingszorg. (…) De taken 

omvatten voorts de op basis van de processen bevolkingszorg door de gemeenten gezamenlijk te treffen 

maatregelen en voorzieningen met het oog op een ramp of crisis. (…) De taken omvatten tevens de 

gezamenlijk vormgegeven ondersteuning van individueel door deelnemende gemeenten te treffen 

maatregelen en voorzieningen ter zake van de bevolkingszorg. (…) Veiligheidsregio algemeen: In 

aanvulling op het in de wet gemelde worden onder de overgedragen taken en bevoegdheden ook verstaan 

de verordenende bevoegdheden, benodigd voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio Groningen 

opgedragen taken, voor zover zij niet blijkens wet of memorie van toelichting de bevoegdheid van de 

onderscheiden raden dienen te blijven’ (zie art. 6 en 7 van de gemeenschappelijke regeling).  

4 Gemeensch

appelijke 

Regeling 

Omgevingsd

ienst 

Groningen 

Alle gemeenten 

van de provincie 

Groningen en de 

provincie zelf 

Algemene wet 

bestuursrecht, 

Archiefwet 

1995, 

Gemeentewet, 

Provinciewet, 

Wet algemene 

bepalingen 

omgevingsrec

ht, Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Wet 

milieubeheer, 

Woningwet 

‘Het basistakenpakket van de Omgevingsdienst Groningen betreft het Basistakenpakket voor 

Omgevingsdiensten, zoals overeengekomen in het bestuurlijk overleg tussen het Inter Provinciaal Overleg, 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de ministers van Justitie en 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en inhoudende vergunningverlenende, 

toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van de Wabo, Wet milieubeheer en daaruit 

voortkomende regelgeving. (…) De Omgevingsdienst Groningen kan op verzoek van een deelnemer ook, 

naast het Basistakenpakket, alle milieutaken uitvoeren. (…) De Omgevingsdienst Groningen kan op 

verzoek van een deelnemer ook, naast het Basispakket en het Milieutakenpakket, alle Wabo-taken 

uitvoeren. (…) De Omgevingsdienst Groningen coördineert en voert vergunningverlenende, 

toezichthoudende en handhavingstaken uit voor inrichtingen die vallen onder het BRZO en de IPPC, 

categorie 4, waarbij het primaat in beginsel ligt binnen het werkgebied Groningen, Fryslân en Drenthe. (…) 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde taken, kan de 

Omgevingsdienst Groningen op verzoek van deelnemers en niet-deelnemers adviserende, 

ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten’ (zie art. 4-8 van de gemeenschappelijke 

regeling). 

Lloydsweg 17 

9641 KJ Veendam 

Openbaar 

lichaam 

5 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Eems 

Dollard 

Regio 

Zie de EDR-

ledenlijst 

(https://edr.eu/over

-ons/)  

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen 

Bevordering, ondersteuning en coördinatie van de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar 

deelnemers op de gebieden Sociaal-economische ontwikkeling, Verkeer en Transport en Infrastructuur, 

Ruimtelijke Ordening, Haven verbonden activiteiten, Cultuur en Sport, Onderwijs en Scholing, Toerisme en 

recreatie, Milieubescherming en afvalverwerking, Natuurbehoud- en ontwikkeling, Sociale Zaken, 

Gezondheidszorg, Rampenbestrijding, Communicatie, Openbare orde en veiligheid, Landbouw (art. 1 van 

de gemeenschappelijke regeling) 

Bunderpoort 14 

9693 CJ Bad 

Nieuweschans 

Openbaar 

lichaam 
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6 Volkskrediet

bank Noord-

Oost 

Groningen 

Appingedam, 

Delfzijl, Het 

Hogeland, 

Loppersum, 

Oldambt, Pekela, 

Veendam en 

Westerwolde 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Wet 

gemeentelijke 

schuldhulpverl

ening, 

Algemene wet 

bestuursrecht, 

Wet op het 

consumentenk

rediet, Wet 

financiering 

decentrale 

overheden, 

Wet op het 

financieel 

toezicht 

Art. 3-5 van de gemeenschappelijke regeling: 

‘Artikel 3 Doelstelling 

De bank is een kredietbank als bedoeld in artikel 5 Wck en heeft geen winstoogmerk. De regeling 

wordt getroffen ten bate van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de volgende belangen: 

a. het verlenen van hulp om te komen tot een financieel stabiele situatie bij burgers die in financiële 

moeilijkheden verkeren of dreigen te raken; 

b. het op zakelijke en sociaal verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan sociale kredieten; 

c. het voorkomen van maatschappelijk minder gewenste vormen van financiële dienstverlening. (…) 

Artikel 4 Taken 

1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde doelstelling is de bank ten behoeve van de deelnemers 

belast met de uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de in dat 

artikel genoemde belangen. 

2. De bank heeft daartoe de volgende taken: 

a. het verrichten van preventieve, voorlichtende, stabiliserende, inkomensbeherende, coachende 

en/of schuldregelende werkzaamheden ten behoeve van personen die in geldelijke moeilijkheden 

verkeren of dreigen te geraken; 

b. het voeren van bewind als bedoeld in artikel 1:431 e.v. van het Burgerlijk Wetboek 

(Beschermingsbewind) 

ter bescherming van meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke 

tekortkoming (tijdelijk) niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen; 

c. het afgeven van de verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1, sub f van Titel III van de Faillissementswet 

inzake de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; 

d. het aanvragen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287b, lid 1 van Titel III  

van de Faillissementswet inzake de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; 

e. het (doen) verstrekken van kredieten in de zin van de Wck en vallend binnen de kaders van 

de Wet fido; 

f. het verrichten van alle handelingen die met de doelstelling verband houden of daarvoor bevorderlijk 

kunnen zijn. 

3. De bank dient bij de uitoefening van de taken als bedoeld in het eerste en tweede lid uitvoering te 

geven aan de door de deelnemers vastgestelde beleidsplannen op het gebied van schuldhulpverlening.  

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd binnen de jaarlijks door het algemeen bestuur vast te stellen 

kredietverleningslimieten te besluiten dat de bank ook ten behoeve van kredietnemers woonachtig 

in buiten het werkingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten kredieten verstrekt, indien de 

kredietverstrekking uit de middelen die de bank ter beschikking staan, kan worden gefinancierd en 

de betrokken gemeente een garantieverklaring afgeeft. 

Artikel 5 Overdracht en uitvoering wettelijke bevoegdheden 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, onder a en b, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen, worden aan de bestuursorganen van de bank – met uitzondering van de 

bevoegdheden genoemd in artikel 2 Wgs – integraal alle bevoegdheden van regeling en bestuur 

van de deelnemende gemeenten overgedragen met betrekking tot: 

a. de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

Stationsweg 2 

9901 CR 

Appingedam 

Openbaar 

lichaam 
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b. het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in beroepsprocedures met betrekking tot 

de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

c. de in artikel 4 lid 2 genoemde regelgeving; 

d. enige andere wettelijke bepaling of beleidsregel aangaande het in artikel 3 genoemde doel  

van de regeling. 

2. Voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de in artikel 3 genoemde doelstelling, 

treden de organen van de bank in de plaats van de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers, 

ieder voor zover het hen aangaat.’ 

7 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Werkorganis

atie DEAL 

Appingedam, 

Delfzijl, Het 

Hogeland, 

Loppersum 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen 

De uitvoering van taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (zie art. 4 van de 

gemeenschappelijke regeling) 

Gevelsteen 12 

9934 LN Delfzijl 

Openbaar 

lichaam 

8 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Publieke 

Gezondheid 

& Zorg 

Groningen 

Alle gemeenten 

van de provincie 

Groningen 

Gemeentewet, 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Wet publieke 

gezondheid 

‘Publieke Gezondheid en Zorg Groningen heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die 

nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken. (…) Publieke 

Gezondheid & Zorg Groningen is bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een 

gemeenschappelijke regeling en andere rechtsvormen waar die in het bijzonder aangewezen moeten 

worden geacht voor de behartiging van door de Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te 

dienen belangen. (…) Publieke Gezondheid & Zorg Groningen is bevoegd tot het aangaan van 

dienstverleningsovereenkomsten. (…) De taken van Publieke Gezondheid & Zorg Groningen betreffen de 

publieke gezondheidszorg en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking en omvatten in ieder 

geval: (…) het adviseren van colleges van burgemeester en wethouders over de taak bedoeld in de Wet 

veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid, zijnde het zorgdragen voor een gezamenlijke 

voorbereiding in de ‘witte kolom’ op rampen en crises. Deze voorbereiding krijgt gestalte door het opnemen 

van de ‘witte afspraken’ in het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio en het GGD-rampenopvangplan; 

(…) het operationeel instellen en in stand houden van een GHOR op basis van de opgedragen taak van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen; (…) het aanschaffen en beheren van 

gemeenschappelijk materieel; (…) het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen 

de diensten van de Publieke Gezondheid & Zorg Groningen en tussen deze diensten en de andere 

diensten en organisaties die betrokken zijn bij de binnen de Publieke Gezondheid & Zorg Groningen 

vallende taken; (…) alle taken die bij wet aan de Publieke Gezondheid & Zorg Groningen zijn opgedragen; 

(…) alle overige wettelijke taken die zorg-gerelateerd zijn en door de wet zijn toegekend of door de 

deelnemers zijn opgedragen aan Publieke Gezondheid & Zorg Groningen; (…) alle taken die de 

deelnemers aan het dagelijks bestuur hebben opgedragen inzake inkoop, transformatie, monitoring en 

budgetbeheer van de jeugdhulp’ (zie art. 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling).  

Hanzeplein 120 

 9713 GW 

Groningen 

Openbaar 

lichaam 

9 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Publiek 

Vervoer 

Groningen 

Drenthe 

Alle gemeenten 

van de provincies 

Groningen en 

Drenthe 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen 

‘[B]epaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het zijn 

de taken: contractbeheer en beleidsadvisering, het klachtenloket en monitoring en doorontwikkeling. Zo 

gaan we bijvoorbeeld onderzoeken of het op termijn ook mogelijk is om ook andere vervoersstromen te 

integreren, zoals naar de dagbesteding’ (https://www.publiekvervoer.nl/over-ons/samenwerking).  

Zie ook art. 4, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling: ‘Dit takenpakket strekt zich in ieder geval 

uit tot de volgende aspecten: (…) contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake 

vervoer in de gebieden; (…) inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en bijkomende diensten 

Overcingellaan 

15e 9401 LA 

Assen (2de 

verdieping) 

Bedrijfsvoeri

ngsorganisat

ie 
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en leveringen; (…) adviseren over beleidsontwikkeling, bevorderen innovatie en advisering over 

doorontwikkeling; (…) de ter ondersteuning van voormelde taken uit te voeren taken op het gebied van 

bedrijfsvoering; (…) en verder al wat nodig is om de bovenstaande uitvoerende taken uit te voeren in 

overeenstemming met de wensen van de deelnemers.’ 

10 Gemeensch

appelijke 

regeling 

Havenschap 

Groningen 

Seaports 

Provincie 

Groningen, 

Delfzijl, Het 

Hogeland 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen 

Art. 4 van de gemeenschappelijke regeling: 

‘4.1 De GR heeft ten doel: 

1. het vervullen van de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de 

havens en de vaarwegen in het beheergebied; 

2. het bevorderen van de verdere ontwikkeling en het gebruik van de havens en de daarbij 

behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Delfzijl en van de Eemshaven en de daarbij 

behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Eemsmond, mede teneinde 

3. daardoor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Groningen te bevorderen. 

4.2 Ter uitvoering van het in artikel 4.1 omschreven doel heeft de GR tot taak: 

1. het uitvoeren van alle op haar rustende publiekrechtelijke taken waaronder die welke verband 

houden met het nautisch beheer, voor zover verband houdende met de havens in het beheersgebied, voor 

zover die publiekrechtelijke taken niet, al dan niet rechtstreeks, aan (personen aangesteld bij) Groningen 

Seaports NV opgedragen mochten zijn of worden; en 

2. het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen, in het bijzonder in 

Groningen Seaports NV, die als doelstelling heeft de exploitatie en het op privaatrechtelijke wijze (doen) 

uitvoeren van de ondernemingsgerichte activiteiten in de meest ruime zin van het woord van de in artikel 

4.1 genoemde havens en daarbij behorende industrieterreinen. 

3. het bevorderen van de financiering van Groningen Seaports N.V., zolang het algemeen bestuur 

dat noodzakelijk acht. 

4.3 Aan de GR zijn en worden hierbij, door de deelnemers, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, 

de bevoegdheden overgedragen, die zij hebben en  die ter uitvoering van haar in artikel 4.2 onder 1 

omschreven taken nodig zijn, in het bijzonder: 

1. de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de 

havens en de vaarwegen, voor zover berustend bij de deelnemers, zoals die op grond van de 

Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wrakkenwet, het Loodsplichtbesluit 1995, 

het Voorschriftenbesluit Registerloodsen, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Regeling 

vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de 

Waterstaatswet, de Havenbeveiligingswet en het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen 

scheepvaart, alsmede andere regelingen de scheepvaart en scheepvaartladingen betreffende, en wel voor 

zover betrekking hebbende op het beheergebied; alsmede 

2. de bevoegdheid terzake (belasting)verordeningen te maken, ook voor zover op overtreding 

daarvan straf gesteld wordt; alsmede 

3. de bevoegdheid tot opleggen van heffingen of belastingen terzake de taken en/of bevoegdheden 

genoemd in artikel 4.3. onder 1 

4.4 Tot de aan de GR overgedragen taken en bevoegdheden horen uitdrukkelijk niet die op grond van de 

Wegenwet en publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in verband met de riolering en het baggeren. 

4.5 Het algemeen bestuur kan, met instemming van de deelnemers, besluiten dat verandering wordt 

gebracht in de aan de GR overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat het algemeen bestuur niet 

Handelskade Oost 

1 9934 AR Delfzijl 

Openbaar 

lichaam 
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kan besluiten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. Van de instemming dienen de 

deelnemers vooraf schriftelijk blijk te geven.’ 

11 Centrumreg

eling 

beschermd 

wonen 

Alle gemeenten 

van de provincie 

Groningen 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Algemene wet 

bestuursrecht, 

Wet 

maatschappeli

jke 

ondersteuning 

‘De colleges en burgemeesters van de regiogemeenten dragen aan het college en de burgemeester van 

de centrumgemeente taken op ter verwezenlijking van het doel, genoemd in artikel 2. [Artikel 2: ‘De 

gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel de taken en bevoegdheden van de 

regiogemeenten vanuit de Wmo 2015 op het gebied van beschermd wonen, opvang en de bovenregionale 

inloopvoorziening GGz door mandaat en volmacht op te dragen aan de centrumgemeente. Hierdoor wordt 

het behalen van schaalvoordelen, het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers, de 

beheersing van de middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van 

risico’s geregeld.’] (…) De samenwerking zal zich in ieder geval richten op de gezamenlijke inkoop of 

subsidiëring van beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz. Deze samenwerking zal nader 

uitgewerkt worden in het dienstverleningshandvest. (…) De bevoegdheden betreffen de volgende 

deelgebieden en voorzieningen van het sociaal domein: (…) beschermd wonen; (…) opvang; (…) 

inloopvoorziening GGz. (…) De centrumgemeente taken omvatten: (…) het uitwerken van het 

meerjarenprogramma van beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat; (…) het ontwikkelen 

van een integrale benadering (met partijen als jeugdhulp, onderwijs, wonen en welzijn) rond opvang, 

huiselijk geweld en beschermd wonen; (…) het inrichten en door ontwikkelen van een centrale ingang 

beschermd wonen en opvang; (…) het verzorgen van de indicaties en herindicaties voor beschermd 

wonen en opvang; (…) het bevorderen en treffen van algemene voorzieningen voor beschermd wonen en 

opvang; (…) het afgeven van een beschikking en een plaatsingsadvies voor beschermd wonen en opvang; 

(…) het daadwerkelijk verstrekken van beschermd wonen en opvang; (…) de vertegenwoordiging in de 

bezwaar- en beroep procedure ten aanzien van beschermd wonen en opvang; (…) het behandelen van 

klachten conform hoofdstuk 9 van de Awb voor beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ (…) 

het houden van toezicht op de WMO-voorzieningen die vallen onder deze regeling; (…) het zorgdragen 

voor afstemming van de toezichthouder van de centrumgemeente met de toezichthouder van de 

regiogemeente, dan wel een andere door de regiogemeente aangewezen functionaris en daartoe worden 

nadere afspraken gemaakt tussen de centrumgemeente en de regiogemeente; (…) voor zover opgedragen 

het verzorgen van de financiering en administratie aangaande beschermd wonen, opvang en 

inloopvoorziening GGz. (…) Groningen zal haar rol als centrumgemeente in de zin van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 invullen’ (zie art. 4 van de centrumregeling). 

https://gemeente.g

roningen.nl/bezoe

kadressen-en-

openingstijden  

Centrumcon

structie 

12 Gemeensch

appelijke 

regeling 

inzake 

aanleg, 

instandhoudi

ng, beheer 

en 

onderhoud 

van 

systemen 

voor de 

Het Hogeland 

(eerst De Marne), 

waterschap 

Noorderzijlvest 

Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen, 

Wet 

milieubeheer 

‘Doel van deze Gemeenschappelijke regeling is het maken van afspraken over de afbakening van de 

verantwoordelijkheden van gemeente en waterschap met betrekking tot de aanleg en instandhouding, de 

eigendom en het beheer en onderhoud’ (art. 2 van de gemeenschappelijke regeling).  

- Deze 
Gemeensch

appelijke 
regeling 
heeft geen 
gemeenscha

ppelijk 
bestuursorg
aan of 

openbaar 
lichaam 
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Individuele 

Behandeling 

van 

Afvalwater 

(IBA’s) 

13 Gemeensch

appelijke 

regeling 

garantievoor

ziening 

Bestuursaca

demie 

Noord-

Nederland 

De provincies 

Groningen, 

Friesland & 

Drenthe + de 13 

noordelijke 

waterschappen + 

de 79 noordelijke 

gemeenten 

Algemene wet 

bestuursrecht, 

Gemeentewet, 

Provinciewet, 

Waterschapsw

et, Wet 

gemeenschap

pelijke 

regelingen 

Het voorzien in wachtgelden c.a. voor personeel dat in dienst is geweest van de Bestuursacademie Noord-

Nederland. 

Postadres 

Postbus 833 

9400 AV Assen 

Openbaar 
lichaam 

 

Situatie per 3 juli 2019 

Aanvullingen of verbeteringen doorgeven? Dat kan middels een e-mail naar gemeente@hethogeland.nl. 

 

mailto:gemeente@hethogeland.nl

