Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel2T van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr), waaraan de gemeente Weert deelneemt.

Naam

Deelnemers

Wette lijke voorsch riften,

waardoor de

Overgedragen
bevoegdheden

bevoegdheden van het

menwerkingsverband
worden beheerst
Wet maatschappelijke
ondersteuning, Wet
maatschappelijke

Adres en
plaats

Type GR*

vestiging

sa

L.

Wijziging

De colleges van

Gemeenscha ppelijke

B&W van de

regeling Omnibuzz, in
werking per 11 mei2016

gemeenten Beek,
Beesel, Bergen,
Brunssum, Echt-

Susteren, EijsdenMargraten,
Gennep, Gulpen-

Wittem, Heerlen,
Horst aan de
Maas, Kerkrade,
Landgraaf, Leudal,
Maasgouw,

Maastricht,
Meerssen,

Nederweert,
Nuth,
Onderbanken,
Peel en Maas,
Roerdalen,
Roermond,
Schinnen,
Simpelveld,

Sittard-Geleen,

ondersteuning 201-5,
Wet op het primair
Onderwijs, Wet op het
voortgezet, Wet op de
expertisecentra

De gezamenlijke regie op
en uitvoering van het aan
de gemeenten
opgedragen

doelgroepenvervoer

Geleen

Er is een
rechtspersoonl ijkheid

bezittend openbaar
lichaam met een algemeen
bestuur, een dagelijks
bestuur en een voorzitter.
Het openbaar lichaam is
genaamd 'Omnibuzz'.

Stein, Vaals,

Valkenburg aan de
Geul, Venlo,
Venray,

Voerendaal en

Weert
2

Gemeenschappelijke
regeling subsidiëring Anti

Discriminatie
Voorziening-Limburg dd.
4 november 2009

De colleges van

B&W van de
gemeenten Arcen
en Velden, Beesel,

Bergen, EchtSusteren, Helden,
Leudal, Maasbree,
Maasgouw,

Meijel,
Nederweert,
Roerdalen,
Roermond, Venlo,
Venray, Weert
(colleges van

Noord- en
Midden-Limburg)
Beek, Brunssum,
Eijsden, GulpenWittem, Heerlen,
Kerkrade,
Landgraaf,

Maastricht,
Margraten,
Meerssen, Nuth,

Onderbanken,
Schinnen,
Simpelveld,

Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen

De colleges van de
gemeenten Arcen en
Velden, Beesel, Bergen,
Echt-Susteren, Leudal,
Maasgouw, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo en

Weert uit de regio Noorden Midden-Limburg
dragen de in artikel 2, lid
1 en lid 3 genoemde aan
hun toekomende
bevoegdheden op aan het
college van de gemeente
Roermond, alsmede de
bevoegdheid als bedoeld
in artikel 2, tweede lid,
van de Wet
gemeentelijke
antidiscri minatievoorzieningen een
gezamenlijke verordening
op te stellen voor de
deelnemende gemeenten
uit de regio Noord- en
Midden-Limburg.

Gemeente
Roermond,

Markt 3L
6041 EM
Roermond
Postbus 900,
6040 AX
Roermond
Gemeente

Maastricht,
Postbus

t992,620r
BZ

Maastricht
Mosae
Forum
6211 DW

Maastricht

Er is geen openbaar

lichaam of
gemeenschappelijk orgaan
ingesteld. Er is sprake van
een centru mgemeenteconstructie waarbij de
gemeente Roermond als
centru mgemeente voor de
regio Noord- en MiddenLimburg is aangewezen en
de gemeente Maastricht
als centrumgemeente voor
de regio Zuid-Limburg.

Sittard-Geleen,
Stein, Vaals,

Valkenburg aan de
Geul en

Voerendaal
(colleges regio
3

Gemeenschappelijke

regeling ICTsamenwerkingsverband
Noord- en Midden
Limburg dd. September
2013, in werking per 1
januari 20L3
4.

Gemeenschappelijke

regeling'Regionale
samenwerking leerplicht
Regionale Meld en
Coördinatiefunctie (RMC)
Nederweert-Weert dd.

Zuid-Limburg)
Gemeenten
Venlo, Roermond

Belastingsa menwerking

Gemeenten en
Waterschappen (BsGW),
besluit raad van l-0
september 20L4 om per L
januari 2015 toe te
treden tot dit
samenwerkingsverband
en herstelbesluit van 17
november 201-5

Niet van toepassing

Niet van
toepassing

en Weert

Lichte gemeenschappelijke

regeling zonder
gemeenschappelijke

bestuursorganen

Colleges van de
gemeenten
Nederweert en

Weert

L4.O5.20L3
5

Niet van toepassing

De (herziene)

Leerplichtwet 1969, Wet
op het voortgezet
onderwijs, Wet Educatie
en beroepsonderwijs,
Wet op de
expertisecentra

Mandaat aan college en
ambtenaren van de
Centrumgemeente Weert

Wet waardering

Hefting en inning

Onroerende

belastingen

Bergen,

Zaakbelasting (WOZ),
Waterschapswet
Waterwet

Gennep, GulpenWittem, Heerlen,

(Onroerende
zaaksbelastingen,
reinigingsheffingen,
rioolrechten,
hondenbelasting,
toeristenbelasting,

Kerkrade,

naheffingsaanslagen

Landgraaf,
Leudal,
Maasgouw,

parkeerbelasting) en
uitvoering Wet WOZ (o.a
fiscale waardebepali ng
Onroerende Zaken)

Maastricht,
Meerssen,

Nederweert,

Er is geen openbaar

singel 101
6001 GS

lichaam of
gemeenschappelijk orgaan
ingesteld. Er is sprake van
een centrumgemeenteconstructie waarbij de
gemeente Weert als
centrumgemeente is

Weert

de gemeenten
Beek, Beesel,
Brunssum, EchtSusteren, EijsdenMargraten,

Wilhelmina-

BsGW,
Postbus

7275,6040
KG

Roermond

Kerkeveldlaan 2,
6042 JX
Roermond

aanqewezen.
Er is een
rechtspersoonl

ij

kheid

bezittend openbaar
lichaam met een algemeen
bestuur, een dagelijks
bestuur en een voorzitter.
Het openbaar lichaam is
genaamd

Belastingsamenwerking
gemeenten en
waterschappen.

Nuth,
Onderbanken,
Peel en Maas,

Roerdalen,
Roermond,
Schinnen,

Simpelveld,
Sittard-Geleen,
Stein, Vaals,
Valkenburg,
Venlo,

Voerendaal,
Weert, het
Waterschap Peel
en Maasvallei en
het Waterschap

6.

Gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
en Gemeentelijke
Gezond heidsdienst

Limburg -Noord dd. 11.

maart 2Ot6,in werking
per 28.09.2016

Roer en
Overmaas.
Beesel, Bergen,
Echt-Susteren,
Gennep, Horst a/d
Maas, Leudal,

Maasgouw, Mook
en Middelaar,
Nederweert, Peel
en Maas,
Roerdalen,
Roermond, Venlo,
Venray, Weert

Wet publieke
gezondheid, Wet op de
veiligheidsregio's.

1. Op het gebied van
veiligheid zijn aan de
Veiligheidsregio de taken
en bevoegdheden
opgedragen als bedoeld
in artikel 10 van de Wet
veiligheidsregio's.

Drie decembersingel

50. 5921 AC
Venlo.
Postadres.
Postbus 11;

5900 AA
Venlo

2. Op het gebied van
publieke gezondheid zijn
aan de Veiligheidsregio
de taken en
bevoegdheden

opgedragen als bedoeld
in de artikelen 2, 5, 5a en
6 van de Wet publieke
gezondheid.

3. De Veiligheidsregio
heeft voofts de zorg voor
al hetgeen haar bij of
krachtens de wet of door

Er is een
rechtspersoon

I

ij

kheid

bezittend openbaar
lichaam met een algemeen
bestuur, de
bestuurscommissie GGD,
de bestuurscommissie
Veiligheid, het dagelijks
bestuur en de voorzitter.
Het openbaar lichaam is
genaamd Veiligheidsregio
en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst

Limburg-Noord.

de besturen van de
gemeenten wordt
opgedragen.

7

Gemeenscha ppelijke

regeling
Werkvoorzieningscha p
Weert en omstreken, De
Risse dd. 16 juni 2008

De gemeenten
Weert,
Nederweert,

Wet sociale
werkvoorziening

Cranendonck en
Hunsel

Alle bevoegdheden en
verplichtingen op grond
van de Wet sociale
werkvoorziening, met
uitzondering van de
bevorderingsplicht als
bedoeld in artikel 1 l¡d 3
van de Wet sociale
werkvoorziening

Risseweg 8

6004
RM WEERT

Er is een
rechtspersoonl ijkheid

bezittend openbaar
lichaam met een algemeen
bestuur, een dagelijks
bestuur en een voorzitter.
Het openbaar lichaam is
genaamd
'Werkvoorzie ningscha p
Weert en omstreken, De
Risse'

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders van de gem

De secretaris,

Dhr. M.H

bo

.Kn

W

ber 2016.

20

ster,
pen

. Hei

xToelichting type Gemeenschappelijke Regeling
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kent de volgende

o
o
¡
o
o

vijf mogelijkheden voor publiekrechtelijke samenwerking

Lichte gemeenschappelijke regeling (ook'regeling zonder meer' genaamd):
Dit is de lichtste variant van samenwerken zonder dat sprake is van delegatie of mandaat.
De centrumgemeenteconstructie:
Daarvan is sprake als één van de deelnemende gemeenten op basis van mandaat bevoegdheden van de andere gemeenten uitoefent.
Het gemeenschappelijk orgaan:
Dit is een orgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Het kan daarom geen eigen personeel in dienst hebben. Het heeft alleen een Dagelijks Bestuur en
er kunnen uitsluitend beschikkingsbevoegdheden (geen regelgevende bevoegdheden) worden overgedragen aan het gemeenschappelijk orgaan;
Het Openbaar lichaam:
Dit is de zwaarste variant. Het heeft rechtspersoonlijkheid en kan dus zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Op grond van de
lVgr heeft het niet alleen een Dagelijks Bestuur maar ook een Algemeen Bestuur en kan het in beginsel alle taken en bevoegdheden
overgedragen krijgen.
De bedrijfsvoeringsorganisatie:
Dit is een vorm met rechtspersoonlijkheid met een zogenaamd enkelvoudig bestuur. Deze vorm is alleen geschikt voor de uitoefening van taken
van het college met een beleidsarm karakter.

