Register ingevolge artikel 27
Wet gemeenschappelijke regelingen

Inhoud:
Blad 1

Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

Blad 2

Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling Noord en Oost Gelderland

Blad 3

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Blad 4

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Blad 5

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe - IJssel

Blad 6

Gemeenschappelijke regeling “Streekarchivariaat Epe, Hattem, Heerde”

Blad 7

Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking

Blad 8

Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit
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Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 1
Naam van de regeling:
Toepassing artikel 8 Wgr:

Regeling Regio Stedendriehoek
X

Adres

Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten:
Raden X
Colleges X
Burgemeesters X
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr;
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.

28 mei 2020

Openbaar lichaam
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan
H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello
Postbus 120
7390 AC Twello
Tel. 0571-279880
Apeldoorn
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen

Aan de regioraad komen met betrekking tot de behartiging van
de in artikel 4 genoemde belangen de
volgende bevoegdheden toe:
1. vervallen
2. vervallen
3. met betrekking tot volkshuisvesting:
de bevoegdheden verbonden aan de uitvoering van het Besluit
Woninggebonden Subsidies
4. vervallen
5. vervallen
6. vervallen
7. vervallen
8. met betrekking tot volksgezondheid:
a. vervallen
b. vervallen
c. vervallen
d. vervallen
9. vervallen
10. Ten behoeve van de in de leden 1-9 genoemde
bevoegdheden komen, voor zover het gaat
om gemeentelijke bevoegdheden, aan de organen van de regio
de bevoegdheden toe van de besturen van de deelnemende
gemeenten.
Bekendgemaakt op 20 februari 2018, Stcrtnr. 10037, in werking
getreden op 21 februari 2018.
Toetreding Heerde 5-8-2019.Stcrt: 2019-44245. In werking met
terugwerkende kracht tot 1-9-2018.

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 2
Naam van de regeling:
Toepassing artikel 8 Wgr:

Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling GGD Noord en
Oost Geldeland
X

Adres
Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten:

Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.

28 mei 2020

ste

Openbaar lichaam (1 lid)
de
Gemeenschappelijk orgaan (2 lid)
de
Ander bestuursorgaan (3 lid)
Postbus 51, 7400 AB Apeldoorn
Apeldoorn
Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Deventer, Bronckhorst,
Brummen, Doetinchem, Epe, Lochem, Oost-Gelre,
Montferland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Oldebroek,
Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten Voorst, Zutphen

Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5 genoemde
taken komen aan de bestuursorganen van de GGD de daarop
betrekking hebbende gemeentelijke bevoegdheden toe, zoals
deze voortvloeien uit de Wet collectieve preventie
volksgezondheid, de Infectieziektenwet, de Wet op het
Bevolkingsonderzoek en de Wet op de Lijkbezorging.
Vastgesteld door de raad op 23 september 2004, goedgekeurd
door GS van Gelderland op 8 december 2004;
ste
1 wijziging goedgekeurd door GS van Gelderland op 28 maart
2006;
de
2 wijziging, in werking getreden 1 januari 2008 (o.a. raden en
burgemeesters geschrapt, regeling uitsluitend voor colleges)
de
3 wijziging, in werking getreden 1 januari 2011 inhoudende het
congruent maken van de GGD Gelre-IJssel aan de
Veiligheidsregio.
de
4 wijziging, in werking getreden 1 januari 2013 (toetreding
gemeente Hattem)--> GGD Noord- en Oost Gelderland.
de
5 wijziging bekendgemaakt 12 juli 2016, Stcrt nr. 36986, in
werking getreden: 13 juli 2016.

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 3
Naam van de regeling:

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Toepassing artikel 8 Wgr:
X
Adres
Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten
Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden
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Openbaar lichaam
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan
Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
tel. 055 – 5492500
Apeldoorn
Apeldoorn, Epe, Heerde

Artikel 3
De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt op basis van het door de
deelnemers vastgestelde beleid en binnen de door de
deelnemers vastgestelde financiële kaders de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied
van arbeidsparticipatie en re-integratie.
Artikel 4
1.Ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 3 dragen
de deelnemers de volgende taken en bevoegdheden over
aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie:
a.De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening met
uitzondering van artikel 14, eerste lid, van deze wet;
b.De uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet, beschut
werk;
c.De uitvoering van artikel 10 van de Participatiewet voor zover
het de ondersteuning van kansrijke werkzoekenden naar
werk betreft met toepassing van de voorzieningen gericht op
arbeidsinschakeling uit de verordening op grond van de
Participatiewet.
2.Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de
deelneming in stichtingen, maatschappen,
vennootschappen, verenigingen , coöperaties, en onderlinge
waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder
aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van
het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit
wordt genomen worden de raden van de deelnemende
gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en
bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het
bestuur te brengen.
Artikel 5
1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en
zijn bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de
uitvoering van de taken genoemd in artikel 4.
2. De werkzaamheden worden nader omschreven in
dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval
prestatieafspraken zijn opgenomen.

3. Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de
deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien
dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor
de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun
wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis
van het bestuur te brengen.
Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr;
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.
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Regeling is vastgesteld in september 2017 door de colleges van
Apeldoorn, Epe en Heerde. Gepubliceerd in de Staatscourant op
21 december 2017, nr. 2017-74291. Inwerking getreden op de
ste
8 dag na bekendmaking, lees 29 december 2017..
de
2 wijziging: Bekendgemaakt 4-05-2020, Stcrt: 2020-25211,
inwerking met terugwerkende kracht op 1-1-2020

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 4
Naam van de regeling:
Toepassing artikel 8 Wgr:

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
X

Adres

Plaats van vestiging
Deelnemende gemeentent:

Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere
openbare lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

28 mei 2020

Openbaar lichaam
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan
VNOG
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Fax: 055- 5400801
Apeldoorn
Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen,
Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde,
Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, OudeIJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen

Artikel 5 Taken
1. De veiligheidsregio heeft de volgende taken:
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 veiligheidsregio's
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
veiligheidsregio's;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het
organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in standhouden van een brandweer, die als taak
heeft:
1° het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
2° het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren
bij ongevallen anders dan brand;
3° het waarschuwen van de bevolking;
4° het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van
ontsmetting;
5° het adviseren van andere overheden en organisaties op het
gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen,
beperken en bestrijden van ongevallen en gevaarlijke stoffen;
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 standhouden 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.
j . de regeling van de operationele leiding bij de bestrijding van
ongevallen en rampen en de voorbereiding daarop;

k. het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem.
2. Over het bepaalde in het eerste lid, onder d, voor zover het de
samenwerking bij branden, rampen en crises als bedoeld in artikel
19 van de Wet veiligheidsregio's betreft, wordt een convenant
gesloten tussen het bestuur van de veiligheidsregio, het
Regionaal College, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, en
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn
hoedanigheid van beheerder van het Korps landelijke
politiediensten.
3. Over het bepaalde in het eerste lid, onder g, wordt een
convenant gesloten tussen het bestuur van de veiligheidsregio, de
Politieregio Noord- en Oost-Gelderland en de vergunninghouder
van de Regionale Ambulance Voorziening.

Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr
Wettelijk voorschrift
Inwerkingtreding.
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Artikel 6 Bevoegdheden
1. Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden tot regeling,
bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan het
openbaar lichaam opgedragen taken.
2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan
een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het
algemeen bestuur.
3. De Veiligheidsregio is bevoegd tot het mede treffen van en tot
het deelnemen aan:
a. een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 93
en 96 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
b. een voorziening tot samenwerking op grond van de Politiewet,
indien en voor zover dit verplicht of noodzakelijk is voor bepaalde
taken en bevoegdheden.
Op 16 februari 2010 heeft de raad van Epe ingestemd met
wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Na inwerking treden
van de Veiligheidswet, wordt de regeling geacht te zijn aangegaan
door de colleges van de gemeenten.
Collegebesluit 2 november 2010. In werking 1 januari 2011
ste
1 wijziging: bekendgemaakt op 4 januari 2017, Stcrt. 2017, nr.
805, in werking getreden 1 januari 2017.

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 5
Naam van de regeling:
Toepassing artikel 8 Wgr:

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe - IJssel
X

Adres
Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten:
Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.

28 mei 2020

ste

Openbaar lichaam (1 lid)
de
Gemeenschappelijk orgaan (2 lid)
de
Ander bestuursorgaan (3 lid)
Stadhuis Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst

Het college van GS van Gelderland
Artikel 4 Basistaken en overige taken
1. Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 3:
a. brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder
bij het openbaar lichaam met dien verstande dat provincie
Gelderland de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 7.1,
eerste lid, onder a en b van het Besluit omgevingsrecht
onderbrengt bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.en
b. kunnen de deelnemers bij het treffen van de regeling de
uitvoering van milieutaken niet vallende onder de basistaken en
overige taken in het omgevingsrecht onderbrengen bij het
openbaar lichaam.
2. Tot de taken genoemd 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 deze regeling
bevat een opgave van de milieutaken niet vallende onder de
basistaken en de overige taken in het omgevingsrecht.
4. Over de uitvoering van de basistaken en daar niet onder
vallende milieutaken en de overige taken worden afzonderlijke
overeenkomsten gesloten tussen de rechtspersoon van de
deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.
Artikel 7 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.
Vastgesteld door de raad op 23 oktober 2012; GS van
Gelderland hebben de regeling op 27 november 2012
ingeschreven in het register. De regeling is in werking getreden
op 28 november 2012.
ste
1 wijziging bekendgemaakt op 28 juni 2016, Stcrt 2016, nr.
34186, inwerking getreden 29 juni 2016.
de
2 wijziging bekendgemaakt op 21-12-2018.Stcrt 2018-71476.
Rectificatie: 2019-35915

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 6
Naam van de regeling:

Streekarchivariaat Epe, Hattem, Heerde

Toepassing artikel 8 Wgr:

Openbaar lichaam
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan, centrumgemeente Epe
Gemeente Epe
Markt 14
8160 AP Epe
Epe
Epe, Hattem, Heerde

Art 8, Lid 4
Adres
Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten:

X

X

Raden X
Colleges X
Burgemeester
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr;
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.

28 mei 2020

De gemeenten Epe, Hattem en Heerde werken onderling samen
met het doel het bepaalde in artikel 25, leden 1 en 2 van de
Archiefwet 1962 gezamenlijk te doen verrichten;
Aan de streekarchivaris wordt het beheer van de
archiefbewaarplaatsen der deelnemende gemeenten, alsmede
de naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte bescheiden en
het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte
archiefbescheiden opgedragen;
Goedgekeurd door GS van Gelderland d.d. 31 augustus 1988,
gewijzigd 13 september 2007, nr. 2007-13220, 07-060, in
werking getreden: 1 januari 2009

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 7
Naam van de regeling:

Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking

Toepassing artikel 8 Wgr:
X
Adres

Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten
Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Openbaar lichaam
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan
Parkweg 5
8161 CK Epe
Postbus 280
8160 AG Epe
Tel. 055 – 5802222
Apeldoorn
Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen

Artikel 3 Te behartigen belangen
Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de
deelnemers op het gebied van:
a.de heffing en invordering van belastingen;
b.de uitvoering van kwijtschelding;
c.de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 4 Advisering
De bedrijfsvoeringsorganisatie adviseert de deelnemers over de
voorbereiding en de opstelling van belastingbeleid en
belastingverordeningen, waarvan de heffing en invordering bij of
krachtens deze regeling is overgedragen aan de
bedrijfsvoeringsorganisatie.
Artikel 5 Overdracht bevoegdheden
1.Aan de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt overgedragen de
bevoegdheid tot
1.de heffing en invordering van de gemeentelijke
belastingen;
2.de uitvoering van de kwijtscheldingsregels.
2.De deelnemers dragen aan de bedrijfsorganisatie en haar
bestuur hun bevoegdheden over inzake:
1. de Wet waardering onroerende zaken, en
2. de gemeentelijke belastingen met uitzondering van
de bevoegdheden genoemd in:
i.artikel 63 van de Algemene wet rijksbelastingen;
ii.de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet;
iii. de Wet op de bedrijveninvesteringszones ;
iv.de Verordening op de heffing en invordering van
de haven-, kade- en opslaggelden van de gemeente
Lochem.
3.De werkzaamheden worden nader omschreven in
dienstverleningsovereenkomsten.
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Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr;
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.
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Regeling is bekendgemaakt op 31 december 2015, Stcrt. 2015,
nr. 41785, in werking getreden 1 januari 2016.
ste
1 wijziging bekendgemaakt 20-01-2020, Stcrt: 2020, 3965, In
werking getreden 21-01-2020

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),
Register ingevolge artikel 27

Gemeente Epe
Registerblad 8
Naam van de regeling:

Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

Toepassing artikel 8 Wgr:
X
Adres
Plaats van vestiging
Deelnemende gemeenten
Raden
Colleges X
Burgemeesters
Deelnemende andere openbare
lichamen
Deelnemende andere
rechtspersonen
Toegekende bevoegdheden

Openbaar lichaam
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijk orgaan
Ander bestuursorgaan
Lochem
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem,
Voorst, Zutphen

Artikel 3 Te behartigen belangen
De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter
gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de
deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen
en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar,
efficiënt en eenvoudig te gebruiken stelsel van basismobiliteit.
Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van
reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het
aanvullend openbaar vervoer ook in het buitengebied en de
kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een
optimale aansluiting heeft op de belangrijkste knooppunten van
het openbaar- vervoer-netwerk.
Artikel 4 Taken
1. De bedrijfsvoeringorganisatie heeft ter verwezenlijking van de
belangen genoemd in artikel 3 de volgende taken:
a. het organiseren, begeleiden en uitvoeren van het
doelgroepenvervoer;
b. het organiseren, begeleiden en uitvoeren van het
aanvullend openbaar vervoer in Gelderland onder de
voorwaarde dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 7.
2. De bedrijfsvoeringorganisatie voert de taak genoemd in het
eerste lid, onder a, uit nadat daartoe per doelgroep met de
betrokken deelnemer een dienstverleningsovereenkomst is
aangegaan, waarin onder meer afspraken over de uit de taak
voortvloeiende werkzaamheden worden neer gelegd.
Artikel 5 Nieuwe taken
1. De deelnemers kunnen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie ter
verwezenlijking van de te behartigen belangen andere dan de
in artikel 4, eerste lid, onder a, genoemde taak opdragen.
2. De kosten die aan deze taken verbonden zijn worden
afzonderlijk geadministreerd en volledig toegerekend aan de
betrokken deelnemer.
Artikel 6 Overdracht bevoegdheden
1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en
haar bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de
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uitvoering van de taak genoemd in artikel 4, eerste lid, onder
a, en voor zover van toepassing artikel 5.
2.De Gemeentewet is in voorkomende gevallen van
overeenkomstige toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is
uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.
Beperkingen ex. artikel 31 en
de
33, 2 lid Wgr;
Wettelijk voorschrift
Opmerkingen.
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Regeling is bekendgemaakt op 9-03-2016, Stcrt. 2016, nr.
12219, in werking getreden 10 maart 2016.
Nieuw vaststelde regeling: bekendgemaakt: 4-9-2019, Stcrt:
2019-48470, In werking getreden 5-9-2019.

