GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Toelichting
Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie
Overzicht leden voor de periode 2014-2018
Gemeenschappelijke regelingen
1)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

2)

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant

3)

GGD Hart voor Brabant

4)

Veiligheidsregio Brabant-Noord

5)

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

6)

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

7)

Regio Hart van Brabant

8)

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

TOELICHTING
In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de
gemeente Heusden deelneemt.
Krachtens artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient dit 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, krachtens de regeling zijn overgedragen;
d. het adres en de plaats van vestiging;
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften vermeld van algemene aard, die ook de
bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de Gemeentewet,
de Wgr en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen die op het
samenwerkingsverband van toepassing zijn.

Gemeenschappelijke
regeling
Streekarchief
Langstraat Heusden
Altena
Omgevingsdienst
Midden- en WestBrabant
GGD Hart voor
Brabant

Laatst gewijzigd op

aantal leden

Aan te wijzen door

25 juni 2013

1 (collegelid)

Het college; artikel 5

19 februari 2013

1 plaatsvervanger
1 (collegelid)

Het college; artikel 8

25 juni 2013

1 plaatsvervanger
1 (collegelid)

Het college; artikel 6

1 plaatsvervanger

Veiligheidsregio
Brabant-Noord

25 juni 2013

1 (burgemeester)
1 plaatsvervanger

Regionale
Ambulancevoorziening
Brabant Midden-WestNoord (RAV)
Stadsgewest
„s -Hertogenbosch

23 december 2009

Regio Hart van
Brabant

17 september 2013

Uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers

4 oktober 2005

Elk college wijst het lid en
zijn plv uit zijn midden aan,
uiterlijk binnen 6 weken na
de benoeming van de
wethouders na de verkiezing
van de leden van de raad.
Van elke aanwijzing tot lid
van het AB geeft het college
dat het aangaat binnen 1
week kennis aan de
voorzitter van het AB.

De raad; artikel 4.1
De raden van de
deelnemende gemeenten
wijzen de burgemeester aan
als lid van het AB. De raden
van de deelnemende
gemeenten wijzen elk een
wethouder aan als
plaatsvervangend lid.

1 (collegelid)

Het college; artikel 6

1 plaatsvervanger

De colleges wijzen een
collegelid aan als lid en een
ander collegelid als
plaatsvervangend lid.

1 (collegelid)

De raad; artikel 6
De raad wijst uit zijn college
een persoon aan als lid van
het AB.

17 december 2013

1 (burgemeester)
Burgemeester wordt bij
zijn afwezigheid
vervangen door zijn
plaatsvervanger
2 collegeleden
2 plaatsvervangers
2 raadsleden
2 plaastvervangers

Artikel 6
De burgemeester van elke
deelnemende gemeente is
lid van het AB

Artikel 8
Ieder college draagt uit zijn
midden twee leden voor
evenals hun
plaatsvervangers. Iedere
raad wijst uit zijn midden
twee leden aan evenals hun
plaatsvervangers.

BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 27 mei 2014
gelet op de Wet op de gemeenschappelijke regelingen;
besloten:
de volgende personen in de hieronder opgesomde gemeenschappelijke regelingen te
benoemen als gemeentelijk vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013
Lid algemeen bestuur: J. Hamming
Plaatsvervangend lid: W. van Engeland
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Lid algemeen bestuur: M. Mulder
Plaatsvervangend lid: W. van Engeland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Lid algemeen bestuur: J. Hamming
Plaatsvervangend lid: M. van der Poel
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- WestNoord (RAV)
Lid algemeen bestuur: M. Mulder
Plaatsvervangend lid: W. van Engeland
Gemeenschappelijk regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Lid algemeen bestuur: M. Mulder
Lid algemeen bestuur: H. van Aart
Plaatsvervangend lid: W. van Engeland
Plaatsvervangend lid: M. van der Poel

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

Streekarchief Langstraat Heusden Altena
a.

Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Heusden, Waakwijk, Werkendam en Woudrichem.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Archiefwet 1995.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er zijn geen bijzondere bevoegdheden.

d.

Adres en plaats van vestiging
Demer 30a
Postbus 79
5256 ZH Heusden

e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Streekarchief Langstraat Heusden Altena”, gevestigd
te Heusden.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 juli 2013

Op grond van artikel 39 is de gemeente Heusden belast met de inzending van de regeling aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de verplichtingen als
vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Per 1 juli 2013 is de regeling opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de
Wgr.

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
a.

Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam. Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Er zijn geen bijzondere voorschriften.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er worden geen bevoegdheden overgedragen ten aanzien van uitvoerden taken, die bij of
krachtens een wettelijek regling aan een of meer van de deelnemers zijn teogekend.

d.

e.

Adres en plaats van vestiging
Postbus 75
5000 AB Tilburg
Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant”,
gevestigd te Tilburg.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden: 1 januari 2013
Laatstelijk gewijzigd door de raad van Heusden: 10 september 2013

GGD Hart voor Brabant
a.

Deelnemers
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Grave, Haaren, ‟s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand,
Maasdonk, Mill en Sint-Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet collectieve preventie volksgezondheid.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er zijn geen bijzondere bevoegdheden.

d.

Adres en plaats van vestiging
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “GGD Hart voor Brabant”, gevestigd te Tilburg.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 januari 2001
Laatstelijk gewijzigd door de raad van Heusden op: 18 juni 2013 (college: 25 juni 2013)
Op grond van artikel 30, derde lid is de Gemeente Tilburg belast met de inzending van de
regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de
verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD
a.

Deelnemers
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ‟sHertogenbosch, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de korpschef van de Politie,
vertegenwoordigd door de Politiechef van de eenheid Oost-Brabant.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
de Wet veiligheidsregio‟s , De Wet publieke gezondheidszorg en de Wet ambulancevervoer/
Wet ambulancezorg.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Aan de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn door de (organen van) de deelnemende
rechtspersonen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment
nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio Brabant-Noord opgedragen taken.
De bevoegdheden genoemd in artikel 1 lid 6 van de Brandweerwet 1985 en de bevoegdheden
genoemd in artikel 2 en 4 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
zijn daaronder begrepen (artikel 7.1).

d.

Adres en plaats van vestiging
Orthenseweg 2b
5212 XA ‟s-Hertogenbosch

e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Veiligheidsregio Brabant-Noord”, gevestigd te „sHertogenbosch.

f.

Opmerkingen
Vastgesteld door de raad van Heusden op: 1 juni 2006
Inwerking getreden op: 1 juli 2006
Laatstelijk gewijzigd op: Raad: 18 juni 2013 (college: 25 juni 2013)
Op grond van artikel 13.1, lid 5 is de Gemeente „s-Hertogenbosch belast met de inzending van
de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de
verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
a.

Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenbrg, Gilze en Rijen,
Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ‟s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, landerd, Lith,
Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint-Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss,
Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,
Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
De Wet ambulancevervoer, het voorstel van de Wet ambulancezorg, de Kwaliteitswet
zorginstellingen, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken
(artikel 5).

d.

Adres en plaats van vestiging
Postadres:
Postbus 3166

5203 DD „s-Hertogenbosch
e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord”, gevestigd te Tilburg.

f.

Opmerkingen
Vastgesteld door de raad van Heusden op: 5 juli 2005
Inwerking getreden op: 1 juli 2005
Laatstelijk gewijzigd op: 23-12-2009
Op grond van artikel 28, zevende lid is de Gemeente Tilburg belast met de inzending van de
regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de
verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
a.

Deelnemers
De gemeenten Boxtel, Haaren, ‟s-Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Schijndel, SintMichielsgestel, en Vught.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Er zijn geen bijzondere voorschriften.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Aan het openbaar lichaam worden alle bevoegdheden van regeling en bestuur van de
deelnemende gemeenten toegekend, die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken
(artikel 5).

d.

Adres en plaats van vestiging
p/a gemeente ‟s-Hertogenbosch
afdeling Bestuursondersteuning

Postbus 12345
5200 GZ „s-Hertogenbosch
e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Stadsgewest „s-Hertogenbosch”, gevestigd te „sHertogenbosch.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 maart 1989
Laatstelijk gewijzigd door de raad van Heusden op: 4 oktober 2005
Op grond van artikel 38 is de Gemeente „s- Hertogenbosch belast met de inzending van de
regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de
verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Regio hart van Brabant
a.

Deelnemers
De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Er zijn geen bijzondere voorschriften.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Aan het openbaar lichaam worden alle bevoegdheden van regeling en bestuur van de
deelnemende gemeenten toegekend, die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken
(artikel 5).

d.

Adres en plaats van vestiging
p/a gemeente ‟s-Hertogenbosch
afdeling Bestuursondersteuning

Postbus 12345
5200 GZ „s-Hertogenbosch
e.

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Regio Hart van Brabant”, gevestigd te Tilburg.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 oktober 2013
Laatstelijk gewijzigd door de raad van Heusden op: 17 september 2013
Op grond van artikel 31 is de Gemeente Tilburg belast met de inzending van de regeling aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de verplichtingen
als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
a.

Deelnemers
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

b.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Er zijn geen bijzondere voorschriften.

c.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Aan de bestuursorganen van de dienst (het openbaar lichaam) worden de bevoegdheden tot
regeling en bestuur overgedragen m.b.t. de uitvoering van…, zie artikel 6.

d.

e.

Adres en plaats van vestiging
Postbus 15
5140 AA Waalwijk
Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”, gevestigd te
Waalwijk.

f.

Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 januari 2013
Laatstelijk gewijzigd door de raad van Heusden op: 17 december 2013
Op grond van artikel 38 is de Gemeente Waalwijk belast met de inzending van de regeling
aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter voldoening van de
verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

