NR Naam van de
gemeenschappelijke
regelingen
1
Recreatieschap Twiske Waterland

Deelnemers

Wettelijke
voorschriften

Bevoegdheden

Adres en plaats

Lichaam of orgaan

Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Alkmaar
Gemeente Zaanstad
Gemeente Wormerland
Gemeente Waterland
Gemeente Purmerend
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan

Wet
Gemeenschappelijke
Regelingen;
Wet op de
Openluchtrecreatie.

Haarlem
p/a Recreatie NoordHolland NV
Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Openbaar Lichaam

2

Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Wormerland
Gemeente Waterland
Gemeente Zaanstad

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Wet publieke
gezondheidszorg;
Tijdelijke wet
ambulancezorg;
Politiewet 2012
Gemeentewet;
Wet Veiligheidsregio.

Artikel 3 van de regeling:
1. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het
recreatieschap de volgende taken toegekend:
a. het jaarlijks opstellen en het aanpassen van een jaarbegroting en van een
meerjarenbegroting, die geldt voor de periode, volgend op het jaar waarvoor
de jaarbegroting geldt.
b. het periodiek opstellen dan wel aanpassen van een beleidsplan, dat onder
meer omvat een prioriteiten- en investeringsschema en het opmaken en
vaststellen van plannen voor de werken van het recreatieschap, waaronder
begrepen basis- en deelplannen alsmede beheerplannen.
c. het uitoefenen van toezicht op de naleving van bepalingen in wetten,
reglementen en verordeningen in het gebied voor zover vermeld in een
bijlage bij dit artikel.
d. het verwerven, ruilen, bezwaren en vervreemden van roerende en
onroerende zaken, vorderingen of persoonlijke rechten en tot het verhuren,
verpachten of op ander wijze in gebruik geven van de eigendommen van het
recreatieschap.
e. het aangaan van geldleningen.
2. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het
bestuur van het recreatieschap de volgende bevoegdheden toegekend:
a. het vaststellen van verordeningen, op overtreding waarvan een geldboete
van de tweede categorie kan worden gesteld.
b. Het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel
430a van het Wetboek van Strafrecht (ongeklede recreatie), indien en voor
zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan.
c. Het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, als
bedoeld in artikel 8.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor wat betreft het
gestelde in bijlage I, categorie 19, sub g, onder 1 van het Inrichtingen- en
Vergunningenbesluit Milieubeheer (gemotoriseerde modelvliegtuigen, vaartuigen, -voertuigen) indien en voor zover het algemeen bestuur heeft
verklaard daartoe over te gaan.
d. Het uitoefenen van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang
zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 122 van de
Provinciewet indien en voor zover de toepassing van bestuursdwang dient tot
handhaving van door het bestuur van het recreatieschap vastgestelde
regels.
Volgens artikel 10 Wet veiligheidsregio’s dragen de gemeenten aan het
bestuur van de Veiligheidsregio de volgende taken en bevoegdheden over:
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, van de wet;
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;

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
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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. De onder c benoemde taak (artikel 3 eerste lid Wvr) luidt:
Tot de brandweerzorg behoort:
a. het voorkomen, beperken en bestrijding van brand, het beperken van
brandgevaar, het voorkomen en;
b. beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
c. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij
ongevallen anders dan bij brand. In aansluiting daarop noemen de
volgende artikelen specifieke taken en bevoegdheden:
a. – artikel 14: vaststelling beleidsplan;
b. – artikel 16: vaststelling crisisplan;
c. – artikel 17: vaststelling rampbestrijdingsplan;
d. – artikel 19: sluiting samenwerkingsconvenant met politie en minister;
e. – artikel 22: zorg voor uniforme informatie- en communicatie voorziening;
f. – artikel 31: aanwijzing inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig;
g. – artikel 35: instelling en instandhouding meldkamer;
h. – artikel 36: aanwijzing coördinerend functionaris voor de gemeenten;
i. – artikel 39: bevoegdheden voorzitter bij bovenlokale rampen en crises;
j. – artikel 46: verschaffing informatie over rampen en crises die de regio
kunnen treffen;
– artikel 51: aanvraag bijstand bij ramp of crisis;
i. – artikel 63: oplegging bestuursdwang.

De Wet publieke gezondheid draagt de volgende taken en
bevoegdheden op:
- Artikel 6, lid 2: het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte
behorende tot groep A, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij een ernstig gevaar voor de volksgezondheid
bestaat.
- Artikel 6, lid 4: de voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of
een directe dreiging daarvan, en is dan ten behoeve van deze bestrijding
bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan de artikelen 34, vierde lid,
47, 51, 54, 55 of 56 van de wet.
- Artikel 8, lid 2: het bestuur van de veiligheidsregio beschrijft in het
crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s, de organisatie,
de taken en bevoegdheden in het kader van de bestrijding van en de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte
behorend tot groep A, alsmede de voorbereiding op de bestrijding van een
nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de
volksgezondheid bestaat. Dit in overeenstemming met het algemeen bestuur
van de GGD, dat verantwoordelijk is voor de uitvoerende GGD-organisatie.
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Vervoerregio
Amsterdam

Gemeente Aalsmeer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Beemster

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Wet lokaalspoor;

Artikel 5 van de regeling:
Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang, alsmede ter uitvoering
van de wet en de daarop berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is
de Vervoerregio Amsterdam bevoegd tot:

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
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De Tijdelijke Wet Ambulance Zorg bevat als taken en bevoegdheden
voor het dagelijks bestuur:
– Artikel 7 lid 2: vaststelling van eisen waaraan de vergunninghouder
dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg;
– Artikel 8 lid 4: advies –onder intrekking van de aanwijzing regionale
ambulancevoorziening inzake de aanwijzing van een aan de regio grenzende
regionale ambulancevoorziening dan wel dan een daartoe door de
Minister opgerichte rechtspersoon.
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GGD ZaanstreekWaterland

Wet afschaffing
plusregio’s;
de AMvB
(Staatsblad 2014
nummer 559).

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Wet publieke
gezondheidzorg.

a. Het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het
gebied door middel van planning, sturing en coördinatie;
b. Uitvoering van gemeentelijke taken, die aan de Vervoerregio
Amsterdam zijn overgedragen;
c. Het verlenen van diensten;
d. Uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer de
Vervoerregio in staat wordt gesteld.

Artikel 4 van de regeling:
Hoofdvestiging Westhout
4.1 Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen Vurehout 2
van (de samenhang)binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de 1507 EC Zaandam
gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de
volgende belangen:
a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking
of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het
lichaam;
b. het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;
c. het voorkomen van vroegtijdig opsporen van ziekten onder de
bevolking;
d. alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord
verband houdt.
4.2 Het openbaar lichaam is bevoegd tot:
a. het oprichten en in standhouden van een doelmatig georganiseerde
GGD, als bedoeld in de Wpg;
b. het opstellen van een ( deel van het)crisisplan in het kader van een
infectiecrisis welke gezamenlijk met het bestuur van de
veiligheidsregio dient te worden vastgesteld;
c. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, met
inachtneming van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling
"Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio";
d. het uitvoeren van taken voortkomend uit andere wetgeving.
4.3 Het algemeen bestuur kan besluiten of en in hoeverre wijziging
(daaronder ook begrepen toevoeging van nieuwe en afstoting van
bestaande taken) aangebracht wordt in het takenpakket, binnen het kader
als bedoeld in artikel 4.1. Dit besluit wordt niet genomen als niet omtrent de
verwachte eenmalige en structurele financiële consequenties voldoende
inzicht is verkregen. Gemeenten zullen voorafgaande aan de besluitvorming
omtrent voorgenomen wijzigingen gehoord worden. Hun bevindingen zullen
middels hun vertegenwoordiging in het bestuur in de besluitvorming
betrokken worden.
4.4 Taken worden naar omvang en kwaliteit voor alle gemeenten als
basispakket gelijk uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de GGD tegen
meerprijs extra taken(laten) verrichten. Bij de bepaling van het
kwaliteitsniveau van de dienstverlening worden wettelijke uitgangspunten in
acht genomen.
4.5 Op verzoek en voor rekening van derden kunnen na een daartoe door
het algemeen bestuur genomen besluit onder vaststelling van nadere
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Gemeente Diemen
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente
Haarlemmermeer
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Ouder-Amstel
Gemeente Purmerend
Gemeente Uithoorn
Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Wormerland
Gemeente Waterland
Gemeente Zaanstad
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Regionale samenwerking
decentralisaties sociale
domein

Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
AWBZ;
Jeugdwet;
Participatiewet.

Artikel 1 van de regeling:
Deze regeling heeft betrekking op samenwerking op het gebied van taken
die voortvloeien uit de decentralisaties op het terrein van de Jeugd, Wmo en
Participatie.
De samenwerking richt zich op overleg en afstemming tussen de
deelnemende gemeenten in de meest ruime zin, waarmee een strategische
en sterke(re) positie wordt gecreëerd naar derden toe.
De samenwerking richt zich verder op de gezamenlijke beleidsvoorbereiding
en -uitvoering. Verbetering van de kwaliteit en het
benutten van schaalvoordeel bepalen de meerwaarde van de
samenwerking.
De samenwerking richt zich in ieder geval op een gezamenlijke inkoop en
contractmanagement, daar waar sprake is van afname van producten
tegen een bepaalde prijs, voor de volgende onderwerpen:
a. jeugdzorg;
b. jeugd-ggz;
c. jeugd (L) VB;
d. jeugdzorgPlus;
e. werkgeversdienstverlening;
f. sociale werkvoorziening (voorzien in GR Sociale Werkvoorziening);
g. maatwerk voorzieningen op het terrein van de taken die overkomen van
de AWBZ naar de WMO (2de lijns voorzieningen).
Teneinde de samenwerking zoals genoemd nader vorm te geven zullen
tussen de deelnemende gemeenten één of meerdere
dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten.

Betreft een regeling zonder
meer. Gemeente Zaanstad
heeft een
coördinerende functie en
uitvoerende taak van de
DVO.

Regeling zonder meer
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Ombudsman Metropool
Amsterdam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Art. 81Z
Gemeentewet.

Artikel 2 van de regeling:
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm
en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven
mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke
ombudsman in te stellen.

Jacob Bontiusplaats 9
1000 CC Amsterdam

Gemeenschappelijk
orgaan
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Omgevingsdienst IJmond

Gemeente Amsterdam
Gemeente Almere
Gemeente Amstelveen
Gemeente Diemen
Gemeente Landsmeer
Gemeente Waterland
Vervoerregio Amsterdam
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Beemster
Gemeente Beverwijk
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Haarlem
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemstede
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Wabo;
Wet milieubeheer;
Wet
Vergunningverlening
, Toezicht en
Handhaving.

Artikel 16 van de regeling:
1. De dienst bereidt wettelijke milieutaken, milieubeleidstaken en taken met
betrekking tot de fysieke omgeving van de deelnemers voor, welke zijn
opgenomen in de bij deze regeling gevoegde bijlage, onderdeel I, en voert
deze, met inachtneming van de eveneens in de bijlage aangeduide
bevoegdheden, uit.
2. Voor een wijziging van de door de dienst uit te voeren taken en/of van de
aan de dienst toekomende bevoegdheden, zoals opgenomen in de bijlage bij
deze regeling, is de goedkeuring van de raad, onderscheidenlijk provinciale
staten van de betreffende deelnemer, alsmede unanieme instemming van
zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de dienst vereist.
Een besluit wordt eerst genomen nadat de andere deelnemers in de

Stationsplein 48b, 1948 LC
Beverwijk
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Koetserstraat 2A, 1531 NX,
Wormer
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voorwaarden werkzaamheden worden uitgevoerd.
4.6 De deelnemende gemeenten/derden verbinden zich voor de uitvoering
van de hiervoor bedoelde taken voor eigen kosten geschikte ruimten
beschikbaar te stellen.

4

Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zandvoort
Provincie Noord-Holland
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1
2

Het
werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland
(Baanstede)1

Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan
Waterland (ISW) 2

Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Wormerland
Gemeente Waterland
Gemeente Zaanstad

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Wet sociale
werkvoorziening.

Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Landsmeer
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland

Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
Archiefwet.

Einsteinstraat 103
1446 VE PURMEREND

Openbaar lichaam

Waterlandlaan 81
1441 RS Purmerend

Openbaar lichaam

Artikel 4.
a. Het openbaar lichaam heeft tot doel door middel van de uitvoering van de
Wsw te voorzien in arbeid al dan niet onder aangepaste omstandigheden,
die zoveel mogelijk gericht is op behoud, herstel dan wel bevorderen van de
arbeidsbekwaamheid van die personen, die tot het verrichten van arbeid in
staat zijn, doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen
factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te
verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, een en ander mede met het
oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden .
b. Het openbaar lichaam neemt deel in, danwel richt eigen organisaties in,
die andere personen, niet zijnde in het kader van de nWsw, op commerciële
wijze reïntergreren dan wel detacheren of begeleiden met het oog op
plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt.
Artikel 4 van de regeling:
1. Het samenwerkingsorgaan heeft ten doel een harmonische ontwikkeling
van de daaraan deelnemende gemeenten te bevorderen als bijdrage aan het
welzijn van de Waterlandse bevolking.
2. Het samenwerkingsorgaan behartigt de belangen en oefent de daarbij
behorende taken en bevoegdheden uit op het gebied van:
c. de bevordering van de muzikale en andere werkvormen in het kader van
de kunstzinnige vorming.
e. de zorg en het beheer van de archieven, welke ingevolge de Archiefwet
naar bewaarplaatsen zijn of dienen te worden overgebracht.
i. een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en de
instandhouding van het landschap, als omschreven in de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Waterland.
j. de subsidiëring van de Stichting Schooladvies- en begeleidingsdienst
Waterland.
l. het budgetbeheer ten behoeve van de volkshuisvesting als bedoeld in het
Besluit woninggebonden subsidies 1993.
m. de in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voorgeschreven planning van
educatieve activiteiten met betrekking tot de basiseducatie en het
voortgezet algemeen volwassenonderwijs en het toekennen van de hiervoor
beschikbare subsidies door middel van het sluiten van overeenkomsten met

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) wordt beëindigd per 1 januari 2018.
De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) wordt beëindigd en omgezet in een gemeenschappelijke regeling voor het Waterlands archief

Waterlands archief
Wielingenstraat 75
Purmerend
Vastgesteld door het college van B&W op 18 juli 2017
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gelegenheid zijn gesteld hieromtrent hun zienswijze te geven.
3. Zowel het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als elk van de
bestuursorganen van de deelnemers zijn bevoegd tot het doen van
voorstellen tot een wijziging als bedoeld in het tweede lid.
4. Na besluitvorming wordt de bijlage bij deze regeling aangepast zonder dat
sprake is van een wijziging als bedoeld in artikel 37 van deze regeling.
5. Aan het eerste lid wordt door de dienst zo effectief en efficiënt mogelijk
invulling gegeven in overeenstemming met de in artikel 2, derde lid
genoemde belangen.
Artikel 3 van de regeling:
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2 van de Wsw dragen de
gemeentebesturen aan het openbaar lichaam hun bevoegdheden over ter
zake van de in artikel 4 van deze regeling genoemde taken.
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de daarvoor in aanmerking komende educatieve instelling(en).
3. ter uitwerking van elk van de in het vorige lid bedoelde belangen wordt
een regeling vastgesteld waarin onder meer de deelnemende gemeenten,
de kostenverdeling en eventuele nadere taken en bevoegdheden worden
vermeld.
4. zonder overdracht van bevoegdheden draagt het zorg voor:
e. advisering en coördinatie op het gebied van de aan de Waterlandse
gemeente opgedragen taken in het kader van de Afvalstoffenwet, zoals
omschreven in de door de gemeentebesturen vastgestelde verklaringen.
f. het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor de
Waterlandse gemeenten van belang zijn.
g. het vertegenwoordigen van de Waterlandse gemeenten in
overlegstucturen, overeenkomstig de met de gemeentebesturen gemaakte
afspraken.
h. de advisering van de Waterlandse gemeenten op het gebied van de aan
hen opgedragen milieutaken als genoemd in de door de gemeentebesturen
vastgestelde “regeling milieusamenwerking Waterland”.
5. Ook overigens zal het samenwerkingsorgaan zorgdragen voor overleg en
coördinatie over aangelegenheden betreffende de huishouding van de
Waterlandse gemeenten, die niet op het niveau van het
samenwerkingsgebied agglomeratie Amsterdam behoeven te worden
behartigd en zonder dat er sprake is van taakoverdracht.
6. Wanneer wetten, algemene maatregelen van bestuur, provinciale
verordeningen of provinciale besluiten het vorderen of mogelijk maken,
verleent het samenwerkingsorgaan met instemming van de gemeenten
medewerking aan de uitvoering daarvan.
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