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INLEIDING 

De gemeente Krimpenerwaard werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze 
samenwerkingsverbanden kunnen gesloten worden tussen gemeenteraden, colleges van 
burgemeester en wethouders en tussen burgemeesters. Mengvormen en samenwerking met 
bijvoorbeeld de provincie zijn ook mogelijk. De wet die deze vormen van samenwerking mogelijk 
maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
verplicht een register bij te houden van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.  

Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het 
samenwerkingsverband van toepassing zijn, de bevoegdheden die zijn overgedragen, het adres en de 
plaats van vestiging en of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.  

In het register is daarnaast (onverplicht) informatie over de bestuursvertegenwoordiging opgenomen. 
Dit register kan iedereen kosteloos inzien. Op verzoek worden afschriften van of uittreksels uit het 
register ter beschikking gesteld. 

Dit register beperkt zich uitsluitend tot de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente 
Krimpenerwaard deelnemer is. Niet opgenomen in dit register zijn de publiek private samenwerkingen, 
overheids-NV’s of -BV’s, samenwerkingsconvenanten of netwerken. 

Het register is bijgewerkt in oktober 2022. 

Toelichting  

Er bestaat een grote variatie in de diverse regelingen. Ook de gebruikte terminologieën verschillen 
nogal van elkaar. Zo wordt er gesproken over samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke 
regelingen en verbonden partijen. Om te komen tot een eenduidige terminologie voor verlengd lokaal 
bestuur wordt veelal uitgegaan van de terminologie die wordt gebruikt in het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Dit besluit gaat uit van de term verbonden partij en 
geeft daaraan de volgende definitie: 

“Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een financieel belang is een 
aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden 
partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde 
van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. 

Gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen  

Verbonden partijen met een publiekrechtelijke grondslag waarin de gemeente een bestuurlijk én 
financieel belang heeft, worden aangeduid als Gemeenschappelijke regelingen. De belangrijkste 
wettelijke grondslag voor deze vormen van samenwerking tussen gemeenten, provincies en 
waterschappen betreft de Wet Gemeenschappelijke regelingen. 

Verbonden partijen die zijn gebaseerd op het privaatrecht, zijn benoemd als vennootschappen in de 
vorm van een Naamloze Vennootschap (NV) of een Besloten Vennootschap (BV). De gemeente is 
dan aandeelhouder en bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend via aandeelhoudersvergaderingen. Met 
name bij deze vorm van samenwerking ligt ‘bestuurlijke openheid’ niet direct voor de hand. 
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Wettekst Wet Gemeenschappelijke regelingen 
Artikel 27  

1.  Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente 
deelneemt. 

2.  In de registers worden in ieder geval vermeld: 
 de deelnemers; 
 de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 

worden beheerst; 
 de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid 

tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen; 
 het adres en de plaats van vestiging; 
 of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 

3.  De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek 
afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld. 

4.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de 
inrichting van de registers.  
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REGISTERBLAD 1 
 

1. Regio Midden-Holland 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Gouda 

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1 2803 PG Gouda 

Postadres Postbus 305 2800 AH Gouda  

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

De regionale samenwerking in de regio Midden-Holland gaat uit van een 

netwerksamenwerking. Daarbij is het uitgangspunt een versterking van de 

belangenbehartiging vanuit de regio.  
Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd 

door burgemeester P. Bouvy-Koene en wethouder R. Boere en in het Dagelijks 

Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester P. Bouvy-Koene.  
Omvang van financieel belang De bijdrage is berekend op basis van het inwoneraantal per deelnemende 

gemeente.  

Deelnemende partijen Deelnemers in de regio Midden Holland zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard.  
Instelling van een 

openbaarlichaam  

Ja, Regio Midden-Holland. 

Toegekende bevoegdheden  De regio heeft, ter vervulling van haar taken, bevoegdheden van regeling en 

bestuur binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regeling. 

Hiertoe behoort, indien de opgedragen taken hiertoe nopen, het heffen van 

rechten als bedoeld in de Gemeentewet en het heffen van rechten op grond van 

bijzondere wetten.  

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden  

Niet van toepassingg 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt  

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet 

Overige opmerkingen Deze regeling is voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2016. 

 

Beleidsinformatie 

 
Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

De opgaven van de regio Midden-Holland zijn verwoord in de strategische agenda 

en betreffen een vitale, duurzame, zorgzame en verbonden samenleving en is ook 

gericht op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een bereikbare regio en 

tenslotte een beleefbaar landschap. Dit is vertaald in een Agenda Verstedelijking 

en Mobiliteit en wordt er gewerkt aan een Investeringsagenda. Voor het sociaal 

domein bood de netwerksamenwerking onvoldoende structuur en is voor de 

gezamenlijke opgaven sociaal domein een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten. 
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REGISTERBLAD 2 
 

2. Hecht (vml. RDOG) 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Leiden 

Bezoekadres Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden 

Postadres Postbus 121, 2300 AC Leiden 

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

Hecht, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Hollands Midden (GGD HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands 

Midden (RAV HM), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

(GHOR HM) en het Zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden, heeft als doel de 

belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling 

deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de 

volksgezondheid, zorg en veiligheid en de ambulancezorg. Hecht bewaakt, 

beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de 

regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. De missie 

van Hecht is een beter leven in Hollands Midden. Alles wat Hecht doet, moet 

leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor Hecht 

samen met de gemeenten verantwoordelijk voor is. Het moet leiden tot meer 

positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. 

Vertegenwoordiging in de partij Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders 

volksgezondheid van de 19 deelnemende gemeenten. Namens de gemeente 

Krimpenerwaard heeft wethouder I. Bultman zitting in het Algemeen Bestuur. 

Wethouder Bultman heeft tevens zitting in de bestuurlijke adviescommissie 

publieke gezondheid (BAC PG).   

Omvang van financieel belang De bijdrage is opgebouwd uit een bijdrage per inwoner en een bijdrage per kind 

(BPI/BPK). Naast de BPI/BPK is er jaarlijks een subsidie aanvraag voor 

aanvullende diensten, zoals logopedie, het CJG cursusbureau, 

opvoedondersteuning en groepsvoorlichting. 

Deelnemende partijen Er zijn 19 deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. 

 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Hecht. 

Toegekende bevoegdheden Aan het openbaar lichaam Hecht zijn door de bestuursorganen van de 

deelnemende gemeenten alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend 

die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar 

lichaam opgedragen taken. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet Wet Veiligheidsregio’s, Wet 

publieke gezondheid, Tijdelijke wet ambulancevervoer, Wet rampen en zware 

ongevallen, en de Brandweerwet  

Overige opmerkingen Deze regeling is voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2014. 

 

Beleidsinformatie 
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Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

De programmabegroting Hecht kent vier programma’s:  
I.   de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM) 
II.  de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) 
III.  de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR HM)  
IV.  en het Zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH HM)  
 
Inhoudelijke thema’s van Hecht beslaan een breed terrein en richten zich onder 
andere op: 
 de Jeugdgezondheidszorg zoals het Rijksvaccinatieprogramma, extra zorg 

voor risicokinderen, zorgcoördinatie, stevig ouderschap 
 CJG dienstverlening 
 Maatschappelijke Zorg zoals de opvang verwarde personen en de basiszorg 

Kwetsbare Kinderen 
 het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling 
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REGISTERBLAD 3 
 

3. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Gouda 

Bezoekadres Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

Postadres Postbus 45 2800 AA Gouda  

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) streeft er naar een bijdrage te 

leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De 

omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening 

en handhaving van bedrijven en ook belast met de controle en toetsing van 

specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Zo ook ten aanzien van ruimtelijke 

projecten. Hoewel de ODMH ook taken op het gebied van bouw- en 

woningtoezicht uitvoert, maakt onze gemeente daar geen gebruik van. 

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur 

door wethouders R. Boere en W. Pannekoek. Lid van het dagelijks bestuur is nog 

niet bekend (verkiezing door AB in oktober 2022). 

Omvang van financieel belang De bijdrage is opgebouwd uit het aantal en soort diensten dat wordt afgenomen.  

Deelnemende partijen De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn 

Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.  

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Omgevingsdienst Midden-Holland. 

Toegekende bevoegdheden De Omgevingsdienst voert de milieutaken uit op gemeentelijk en regionaal 

niveau. 

Gemeentelijke milieutaken  

Voor de deelnemende gemeenten voert de Omgevingsdienst milieutaken uit voor 

de volgende onderwerpen: Asbest en andere gevaarlijke stoffen, 

Bodemverontreiniging, Geluid, Geur, Milieuaspecten van Ruimtelijke Ordening, 

Milieucommunicatie, Milieuklachtentelefoon. 

Vergunningverlening en toezicht op de naleving van de volgende wetten: - Wet 

milieubeheer - Wet geluidhinder - Wet bodembescherming.  

Regionale milieutaken  

Het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de 

burgemeester van de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe mandaat is 

verleend uitvoeren van de bij of krachtens de hierboven genoemde wetten 

toebedeelde taken en bevoegdheden. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Hoewel ODMH ook taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht uitvoert, 

maakt onze gemeente daar geen gebruik van. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt. 

 

 

 

Wet Gemeenschappelijke regelingen. 
De ODMH voert namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 
regiogemeenten en voor zover daartoe mandaat is verleend, de bij of krachtens 
de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden uit: 
a. de Wet milieubeheer; 
b. de Wet geluidhinder; 
c. de Wet bodembescherming; 
d. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
e. de Wet ruimtelijke ordening; 
f. de Woningwet; 
g. de Gemeentewet; 
h. de Algemene wet bestuursrecht; 
i. de Wet openbaarheid van bestuur 

Overige opmerkingen Deze regeling is voor het laatst gewijzigd op 3 november 2015. 

 

Beleidsinformatie 
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Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

De ODMH is een regionale uitvoeringsdienst, die de wettelijke milieutaken uitvoert 

voor de gemeente Krimpenerwaard. De ODMH doet dit aan de hand van een 

door het AB ODMH goedgekeurd productenboek en een door het college 

goedgekeurd jaarprogramma. Jaarlijks legt de ODMH met een 

productierapportage verantwoording af aan de gemeente over de taakuitvoering 

in het voorgaande jaar.  

In 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. ODMH bereidt zich 

samen met opdrachtgevers en ketenpartners voor op de Omgevingswet. Het 

implementatietraject heeft als speerpunten de andere dienstverlening onder de 

Omgevingswet (meer dan voorheen gericht op participatie van inwoners en 

bedrijven), het aanpassen van de digitale systemen om aansluiting met de 

landelijke voorziening mogelijk te maken, inclusief het voorbereiden op de 

toekomstige werkprocessen door deel te nemen aan pilots en workshops rondom 

omgevingstafels. In regionaal verband faciliteert ODMH het regionaal overleg 

Omgevingswet. Ook ondersteunt de ODMH zijn aangesloten gemeenten en de 

Provincie Zuid-Holland bij het opstellen van de omgevingsvisies en -plannen.  

 

Onder de Omgevingswet verschuift het grootste deel van de provinciale 

bodemtaken naar de gemeenten als bevoegd gezag (warme overdracht 

bodemtaken). Consequenties van deze verschuiving worden in kaart gebracht en 

zijn de afgelopen periode in regionaal verband met de gemeenten besproken. 

Onder de Omgevingswet wordt het mogelijk leges te heffen op milieutaken en -

adviezen. Met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging in werking, 

waardoor bouwwerken in risicoklasse 1 (minst risicovol) onder private toetsing en 

toezicht vallen. De legesheffing op deze onderdelen vervalt. 
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REGISTERBLAD 4 
 

4. Veiligheidsregio Hollands Midden 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Leiden 

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a, 2321 BM Leiden 

Postadres Postbus 1123, 2302 BC Leiden 

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn 

vastgesteld in de Wet Veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken, die 

namens de achttien deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: 

meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige 

hulpverlening; risicobeheersing; rampenbestrijding en crisisbeheersing; GHOR; 

coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg); brandweerzorg. De 

VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de 

gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de 

samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners. 

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur 

door burgemeester Bouvy-Koene. De burgemeester is tevens lid van het 

Dagelijks Bestuur met de portefeuille Brandweer. 

Omvang van financieel belang Bijdrage is gebaseerd op de zogenaamde “Cebeonnorm”. Deze norm is 

opgebouwd vanuit een aantal onderdelen waaronder inwoneraantal, aantal 

huishoudens etc.    

Deelnemende partijen Er zijn 19 deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, 

Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Veiligheidsregio Hollands–Midden.  

Toegekende bevoegdheden Aan het openbaar lichaam Veiligheidsregio zijn door de bestuursorganen van de 

deelnemende gemeenten alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend 

die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van aan het openbaar lichaam 

opgedragen taken. Als taken kunnen onder meer genoemd worden: 

- het inventariseren van risico’s van branden rampen en crisis; 

- het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en 

crises; 

- het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de 

brandweerzorg; 

- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

- het instellen en in standhouden van een brandweer; 

- het instellen en in stand houden van een GHOR; 

- het voorzien in de meldkamerfunctie; 

- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de 

diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere 

diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio’s   

Overige opmerkingen Deze regeling is voor het laatst gewijzigd op 24 april 2014. 

 
Beleidsinformatie 
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Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Deze beleidsperiode (2020-2023) is op basis van het vernieuwde Regionaal 

Risicoprofiel de focus gericht op de onderstaande vier onderwerpen die de 

komende jaren van grote invloed worden geacht op de risico’s. 

- Klimaatadaptatie 

- Energietransitie 

- Cybersecurity 

- Continuïteit 

Ook zal in deze beleidsperiode (2020-2023) extra geld worden vrijgemaakt voor 

de bluswatervoorziening en voor de digitale transformatie. 
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REGISTERBLAD 5 
 

5. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling 
(SVHW) 

 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Klaaswaal 

Bezoekadres Rijksstraatweg 38 3286 LS Klaaswaal 

Postadres Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal 

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

Het SVHW verzorgt voor de deelnemers de volgende werkzaamheden: 

• de heffing en invordering van lokale belastingen; 

• de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; 

• de administratie van vastgoedgegevens; 

• het verstrekken van de vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. 

Tevens verzorgt het SVHW de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  

Vertegenwoordiging in de partij Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem en het waterschap heeft 6 stemmen. 

De gemeente Krimpenerwaard wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd 

door wethouder P.J.S. van der Hek. 

Omvang van financieel belang De bijdrage is gebaseerd op het aantal objecten (vastgoedinformatie & woz-

administratie), aantal aanslagen (heffing belastingen) en aantal biljetten 

(invordering). 

Deelnemende partijen De deelnemers zijn: 13 gemeenten en 1 waterschap.  

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling 

(SVHW). 

Toegekende bevoegdheden Door de deelnemers zijn bevoegdheden overgedragen die nodig zijn voor de 

uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering 

van de waterschapsbelastingen, gemeentelijke heffingen, de uitvoering van de 

Wet waardering onroerende zaken, de basisregistratie adressen en gebouwen 

(BAG), de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

(WKPB) en de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet waardering onroerende 

zaken, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

Overige opmerkingen Er is een ambtelijke commissie, waarin elke deelnemer is vertegenwoordigd. 

Deze commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren 

omtrent alle aangelegenheden die het SVHW betreffen. 

 

Beleidsinformatie 
 

Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Het SVHW richt zich op de verdere ontwikkeling van de dienstverlening voor de 

particulieren, de ondernemers en de deelnemers. Verder moet zij inspelen op de 

veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie. 
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REGISTERBLAD 6 
 

6. Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Krimpen aan den IJssel  

Bezoekadres Raadhuisstraat 6, 2922 AD Krimpen aan den IJssel  

Postadres Postbus 5, 2920 AA Krimpen aan den IJssel  

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

Het IBKW verleent technische adviezen waar het gaat om de beoordeling op, 

aanleg van wegen, straten, watergangen, rioleringen etc.  

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard wordt in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd 

door wethouder E. Wassink (voorzitter). 

Omvang van financieel belang De bijdrage wordt berekend op basis van een uurtarief en het aantal af te nemen 

uren.  

Deelnemende partijen De deelnemers zijn de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente 

Krimpenerwaard. 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). 

Toegekende bevoegdheden Het verrichten van civiel technische ingenieursdiensten. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet    

Overige opmerkingen Per 1-1-2018 is IBKW ontstaan uit het voormalige TBK. 

 

Beleidsinformatie 
 

Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Het IBKW is een professioneel civiel ingenieursbureau, gericht op het 

ondersteunen en adviseren van de gemeenten op het civieltechnische 

werkterrein. Het IBKW moet voor 1 oktober 2022 de huidige locatie hebben 

verlaten wegens bouwontwikkelingen. Er is tot op heden nog geen definitieve 

nieuwe huisvesting gevonden. Alle aandacht richt zich vooralsnog op de locatie 

van de voormalige Rabobank in Krimpen aan den IJssel. 
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REGISTERBLAD 7 
 

7. Groenalliantie 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Schiedam 

Bezoekadres Overschieseweg 204 

Postadres Postbus 341, 3112 NB Schiedam 

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

De Groenalliantie is eigenaar van recreatiegebieden in Gouda, Bodegraven-

Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpen aan de Ijssel en Krimpenerwaard. Zij heeft het 

beheer en de ontwikkeling van de gebieden uitbesteed aan Staatsbosbeheer. In 

de Krimpenerwaard zijn de grootste gebieden het Krimpenerhout en het Loetbos. 

Ook verzorgt de Groenalliantie het beheer en onderhoud van de routenetwerken, 

zowel fiets-, wandel- als kanonetwerken. 

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd 

door wethouder E. Wassink en in het algemeen bestuur door wethouder E. 

Wassink en wethouder W. Pannekoek. 

Omvang van financieel belang Aan de Groenalliantie wordt een vast bedrag per inwoner bijgedragen. 

Deelnemende partijen Deelnemers aan de Groenalliantie zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Groenalliantie Midden-Holland e.o. 

Toegekende bevoegdheden Niet van toepassing. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Algemene wet 
bestuursrecht. 

Overige opmerkingen De regeling is op 1 januari 2018 aangepast omdat de provincie per die datum als 

deelnemer is uitgetreden. 

 

Beleidsinformatie 
 

Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Het bestuur heeft in 2022 het programmaplan "Groen voor iedereen" vastgesteld. 

Dit plan heeft een dynamische agenda tot 2030 en is tot stand gekomen door 

participatie van gebruikers en stakeholders. Onderdelen van het programmaplan  

zijn uitbreidingen van routestructuren om verbindingen tussen gebieden te maken 

en transferia te realiseren, een platform voor gebruikers realiseren en de 

biodiversiteit vergroten. 
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REGISTERBLAD 8 
 

8. Streekarchief Midden-Holland   
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Gouda 

Bezoekadres Chocoladefabriek, 1e verdieping, Klein Amerika 20 2806 CA Gouda 

Postadres Zie bezoekadres. 

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

Het Streekarchief is belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken in het 

kader van de archiefwet. Dit houdt in het beheer van de naar de 

archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het toezicht op het 

beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte 

archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten berusten. Daarnaast 

nazorg van de laatstgenoemde bescheiden, de dienstverlening in de studiezaal 

en het bevorderen van de plaatselijke en regionale geschiedbeoefening. 

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd 

door burgemeester mw. P. Bouvy-Koene en wethouder P. van der Hek. Het 

aantal stemmen staat in relatie tot het inwoneraantal.  

Omvang van financieel belang De bijdrage is opgebouwd uit een bedrag per inwoner en een bedrag per 

strekkende meter in gebruik zijnde archief. 

Deelnemende partijen Deelnemers aan het Streekarchief zijn de gemeenten Gouda, Krimpen aan den 

IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de Regio Midden-Holland. 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Streekarchief Midden Holland (SAMH). 

Toegekende bevoegdheden 

 

 

Door de deelnemers zijn bevoegdheden overgedragen die nodig zijn voor de 

uitvoering van de gemeente werkzaamheden in het kader van de 

archiefwetgeving. Voor een adequate voorbereiding en uitvoering van de taken 

zijn aan het streekarchief bevoegdheden van regeling en bestuur inzake de eigen 

huishouding, toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wgr. 

Ten behoeve van de in het bovengenoemde doelstelling is de bevoegdheid 

toegekend één of meer rechtspersonen op te richten en/ of deel te nemen in een 

of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen. 

Daarnaast is het Streekarchief Midden-Holland bevoegd tot het aanstelling van 

een streekarchivaris, die voor de deelnemende gemeenten geldt als de 

gemeentearchivaris, als bedoeld in art. 32 van de Archiefwet. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

Niet van toepassing. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Archiefwet    

Overige opmerkingen  De regeling is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2016.   

 

Beleidsinformatie 
 

Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Het streekarchief zal zich de komende tijd richten op de overgang van het beheer 

van een analoog archief naar een digitale vorm. Daarnaast zal inzet worden 

gepleegd op een verduidelijking van de begroting, vooral op het onderdeel 

'doorrekening naar de individuele deelnemers'. 
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REGISTERBLAD 9 
 

9. Promen 
 

Algemene informatie 
 

Vestigingsplaats Gouda 

Bezoekadres Locatie Gouda: Zuider IJsseldijk 46, 2808 PB, Gouda 

Locatie Capelle aan den IJssel: Hoofdweg 20, 2908 LC, Capelle aan den 

IJssel 

Postadres Postbus 247, 2800 AE Gouda  

Doel of openbaar belang dat 

wordt behartigd 

 

De doelstelling van Promen is het bieden van zinvol werk met maximale 

ontwikkelmogelijkheden aan mensen met een indicatie Wet Sociale 

Werkvoorziening. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de ca. 1.500 

medewerkers extern bij reguliere werkgevers gaan werken in functies die 

aansluiten bij hun capaciteiten, ervaring en ambities. Daarnaast biedt Promen 

dienstverlening in het kader van de Participatiewet. 

Vertegenwoordiging in de partij De gemeente Krimpenerwaard wordt in het Algemeen Bestuur 

vertegenwoordigd door wethouder W. Pannekoek.  

Omvang van financieel belang Het gehele WSW budget wordt overgedragen aan Promen en eventuele 

tekorten worden verdeeld naar rato van het aandeel van de gemeente. 

Daarnaast wordt via inbesteding dienstverlening in het kader van de 

Participatiewet ingekocht. 

Deelnemende partijen De gemeenten Alphen aan de Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen 

aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard. 

Instelling van een 

openbaarlichaam 

Ja, Promen  

Toegekende bevoegdheden  Alle taken en bevoegdheden die de Wet sociale werkvoorziening oplegt 

c.q. toekent aan de deelnemende gemeenten zijn overgedragen. 

 Bevoegdheden van regeling en bestuur binnen de grens van artikel 30 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn toegekend. 

 Bevoegdheid tot het oprichten van een of meer rechtspersonen en/of deel 

te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen. 

Eventuele beperkingen 

bevoegdheden 

De deelnemende colleges proberen waar mogelijk opdrachtgever te zijn van 

daartoe geëigende werkzaamheden voor de werknemers van Promen. 

Bijzondere wetten op grond 

waarvan wordt samengewerkt 

Wet Gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet sociale 

werkvoorziening, Participatiewet.   

Overige opmerkingen Deze regeling is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2017. 

 

Beleidsinformatie 
 

Actuele opgaven van de 

verbonden partij 

Promen heeft in 2018 een financiële en juridische scheiding aangebracht in de 

dienstverlening Sociale Werkvoorziening (SW) en dienstverlening Participatiewet 

(PW). De deelnemende gemeenten continueren de gezamenlijke SW-

dienstverlening onder de gemeenschappelijke regeling. Voor de PW-

dienstverlening is Prowork opgericht. Met Prowork kunnen gemeenten via een 

één-op-één relatie vraaggerichte re-integratieactiviteiten (inclusief nieuw beschut 

werk) inkopen. Deze bedrijfsvoering wordt uitgevoerd tot en met 2025. 
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