Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de
Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op
06 februari 2017
Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk
kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking. Deze
samenwerking vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) door het
treffen van een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.
Het college van burgemeester en wethouders dient op basis van artikel 27 Wgr een register bij
te houden waaraan de gemeente Hattem deelneemt en dit register ter inzage te leggen.
Het register moet, per gemeenschappelijke regeling, de volgende gegevens te bevatten :
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 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, krachtens de regeling zijn
overgedragen;
d. het adres en de plaats van de vestiging;
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan
de gemeente Hattem deelneemt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
Gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
Archeologie Zwolle – Hattem, Zwartewaterland
Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

1. Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
a. Deelnemers
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten,
Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Gemeentewet
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
De GGD NOG behartigt de belangen van de gemeente op het terrein van:
a. de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve
gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, en
b. maatschappelijke zorg en welzijn.
Het college heeft de volgende taken opgedragen aan de GGD NOG:
a. de uitvoering van de taken genoemd in de artikelen 2, tweede lid, onder a tot en
met g, 5, tweede lid, onder e, 5a en 6, eerste lid, van de Wet publieke
gezondheid, en
b. het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, bedoeld in artikel 1.61, eerste lid, en artikel
2.19, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
d. Vestigingsplaats
Kantoorlocatie :
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
Het openbaar lichaam is statutair gevestigd te Apeldoorn.
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Bij de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland is (in artikel
2) een openbaar lichaam, genaamd Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en
Oost-Gelderland ingesteld.

2. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
a. Deelnemers
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten,
Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst. Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo,
Heerde, Harderwijk, Hattem, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- De Wet veiligheidsregio’s
- Gemeentewet
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s.
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;
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.

d. Vestigingsplaats
Bezoekadres :
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam genaamd “Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland’,
gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn ingesteld.

3. Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
a. Deelnemers
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Provinciewet
- Gemeentewet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van
de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens
begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de regionale
uitvoeringsdiensten in Gelderland.
De deelnemers hebben de uitvoering van de basistaken bij het openbaar lichaam
ondergebracht. Tot de basistaken behoren coördinerende, adviserende en
ondersteunende taken in verband met de basistaken. Over het uitvoeren van de
basistaken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en
het openbaar lichaam.
d. Vestigingsplaats
Bezoekadres :
Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd openbaar lichaam Omgevingsdienst NoordVeluwe, ingesteld. Het openbaar lichaam is statutair gevestigd in Harderwijk.

4. Gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
a. Deelnemers
De gemeenten Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Olst-Wijhe,
Ommen, Zwartewaterland en Zwolle.
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Sociale Zekerheidsregelingen
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
Het voorkomen en opsporen van fraude met de door de gemeenten uit te voeren
Sociale Zekerheidsregelingen.
d. Vestigingsplaats
De taken zijn opgedragen aan de Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle e.o,
(USRS). Functioneel valt deze unit onder de afdeling Juridische Zaken van de
Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.
Postadres:
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Bezoekadres:
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Bij de oprichting van de GR was er geen sprake van de instelling van een openbaar
lichaam noch van een gemeenschappelijk orgaan, gesproken kan daarom worden
van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

5. Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
a. Deelnemers
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Epe,
Hattem en Heerde
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Archiefwet
- Archiefbesluit
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
Het streekarchief heeft tot doel het beheer en het toezicht op archiefbescheiden
gemeenschappelijk op deskundige wijze te doen geschieden. Hiertoe is een
gezamenlijke archiefbewaarplaats ingericht in Epe.
d. Vestigingsplaats
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
St. Martinusplein 16
8161 ED EPE
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Er is sprake van een centrumgemeente constructie. De gemeente Epe is de
centrumgemeente.

6. Gemeenschappelijke regeling Archeologie Hattem - Zwolle
a. Deelnemers
De colleges van burgemeester en wethouders van Hattem en Zwolle
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Gemeentewet
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Monumentenwet 1988
- Wet op de archeologische monumentenzorg
- Besluit archeologische monumentenzorg
- Regeling archeologische monumentenzorg
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
Het betreft een gemeenschappelijke regeling met het doel om de samenwerking
tussen de gemeenten Hattem en Zwolle voort te zetten waarbij de archeologische
opgravingsexpertise van de gemeente Zwolle ook wordt ingezet in de gemeente
Hattem en aldus tevens bij wordt gedragen aan het vergroten van inzicht in de
regionale archeologische informatie en in de samenhangende
bewoningsgeschiedenis van dit gebied.
d. Vestigingsplaats
Stadhuis Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Er is sprake van een centrumgemeente constructie. De gemeente Zwolle is de
centrumgemeente.

7. Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
a. Deelnemers
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen
c. Doelstelling, respectievelijk taken en bevoegdheden die bij of krachtens de
regeling zijn overgedragen
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.
De bedrijfsvoeringorganisatie heeft 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
d. Vestigingsplaats
Kantoorlocatie :
Hanzeweg 8
7241CR Lochem
e. Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan
Bij de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit is een
bedrijfsvoeringsorganisatie ingesteld.

