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Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Zoetermeer per 1 maart 2021 
 
 
Voorwoord  
In artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de verplichting neergelegd dat het college van 
burgemeester en wethouders een register bijhoudt van de gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente 
deelneemt. De functie van het register is informatief.  
Het register is geactualiseerd per 1 maart 2021.  Alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente 
Zoetermeer deelneemt en die in werking zijn getreden, zijn opgenomen in het register. Het register ligt voor een 
ieder kosteloos ter inzage in het stadhuis  en is ook te raadplegen via internet, www.zoetermeer.nl. 
Voor zover mogelijk zijn de gemeenschappelijke regelingen digitaal te benaderen via de ingevoegde link in het 
register of via www.overheid.nl. 
Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met Astrid Harland, senior medewerkster 
juridische aangelegenheden, telefoonnummer 079 3469606. 

 

 
Tekst artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente 

deelneemt.  
2. In de registers worden in ieder geval vermeld:  

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, een bedrijfsvoeringsorganisatie 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. 

 
 

http://www.zoetermeer.nl/
http://www.overheid.nl/
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Naam regeling: 

 

Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Midden-Delfland/CVDR25383.html 

 

Adreshoofd: 
Stadsgewest Haaglanden 
Postbus 66 
2501 CB  Den Haag 

 

Telefoonnummer en e-mailadres: 

070-7501500 

info@haaglanden.nl 

 

Vestigingsgemeente: 
Den Haag. 

 

Categorie: 
Openbaar lichaam. 

 

Te behartigen belangen: 
Behartiging van belangen met een regionaal karakter teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in 
het gebied te bevorderen.  
Behartiging van belangen geschiedt door: 
 -  het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen d.m.v. sturing, ordening, integratie en in 

voorkomende gevallen uitvoering op de taakvelden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, verkeer en 
vervoer, economie en werkgelegenheid, grondbeleid, jeugdhulpverlening en volwasseneducatie; 

 -  het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies over intergemeentelijke aangelegenheden voorzover 
geen betrekking hebbend op de taakvelden hierboven genoemd; 

- het bevorderen van de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie in het samenwerkingsgebied;  
- het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 23; 
- het uitoefenen van taken en bevoegdheden van rijk of provincie als bedoeld in artikel 24; 
- het uitoefenen van taken en bevoegdheden van deelnemende gemeenten, als bedoeld in artikel 25. 

Bevoegdheden: 
Ruimtelijke ordening: vaststellen van regionaal structuurplan en toetsing voorontwerpbestemmingsplan aan 
regionaal structuurplan; 
Volkshuisvesting: vaststellen van een regionaal woningbouwprogramma; vaststellen hoofdlijnen  
woningdifferentiatie bouwlocaties van regionaal belang;  bevoegd tot stellen van regels m.b.t.  de verdeling over de  
gemeenten van het toebedeelde programma; uitvoering regionaal budgetbeheer ex besluit woninggebonden 
subsidies; bevoegd tot vaststellen huisvestingsverordening;  
Milieu:  vaststellen regionaal milieubeleidsplan en -programma. DB is bevoegd te beslissen aanvragen 
vergunningen art. 8.2a Wet milieubeheer; DB kan die bevoegdheid weer overdragen aan B en W van de 
deelnemende gemeenten; 
Verkeer en vervoer: vaststellen regionaal verkeers- en vervoersplan; DB is bevoegd tot verlenen vergunningen 
lokaal en interlokaal openbaar vervoer;  
Economie en werkgelegenheid: periodiek vaststellen regionaal-economische ontwikkelingsstrategie; vaststellen 
van de hoofdlijnen van een regionaal en acquisitiebeleid; bevorderen regionaal economisch onderzoek;  
bevoegd tot werving en verdeling fondsen en subsidies; 
Grondbeleid: AB is t.b.v. de gemeenten budgethoudend orgaan BLS; bevoegd tot het geven van voorschriften 
m.b.t. door de deelnemende gemeenten verwerven en uitgeven van gronden, de aanleg van voorzieningen van 
openbaar nut, het verhaal van de kosten daarvan alsmede de mate waarin de financiële gevolgen worden verdeeld 
over de deelnemende gemeenten. Ab stelt grondkostenfonds in voor de locaties vallend onder het VINEX-
uitvoeringsconvenant: Haagse regio; dit gebeurt bij een door het AB vast te stellen verordening; deze bepalingen 
gelden alleen voor de "Haagse" gemeenten. 
Jeugdhulpverlening: uitoefenen van bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de jeugdzorg; 
Volwasseneducatie: vaststellen plannen voor de activiteiten inzake de volwasseneducatie en het budgetteren 
daarvan voor zover er sprake is van regionale budgetten. 

 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Midden-Delfland/CVDR25383.html
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Deelnemende gemeenten: 
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland 
en Zoetermeer. 
 
Deelnemende provincies: 
Geen. 
 
Overige deelnemers: 
Geen. 

 

Einddatum van de regeling: 
Geen. 

 

Bijzonderheden: 
De gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden is op 21 februari 1995 door GS opgelegd en is op 
1 maart 1995 in werking getreden.   
Door de vorming van de plusregio’s heeft de regeling geen einddatum meer. 
De regeling wordt onder voorwaarden en wanneer de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt opgeheven. 
Inmiddels is de gemeenschappelijke regeling opgeheven per 1 januari 2015 en is deze in liquidatie.  
 
Wettelijke voorschriften: 
Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Naam regeling: 

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64235.html  

 

Adreshoofd: 
VRH  
Postbus 52155  

2505 CD Den Haag 

 

Telefoonnummer en e-mailadres: 

088 886 8000 

info@vrh.nl 

 

Vestigingsgemeente:  
Den Haag.  

 

Categorie: 
Openbaar lichaam. 

 

Te behartigen belangen: 

De veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. 

Bevoegdheden: 
Bij deze regeling worden aan het openbaar bestuur van de veiligheidsregio de volgende taken en bevoegdheden 
overgedragen:  
1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;  
2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet 

aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;  
3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg, bedoeld in artikel 3, 

eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;  
4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing;  
5. het instellen en in stad houden van een brandweer;  
6. het instellen en in stand houden van een GHOR;  
7. het voorzien in de meldkamerfunctie;  
8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en 

tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de taken 4 t/m 7. 
 

Deelnemende gemeenten: 

Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland 
en Zoetermeer. 

 
Deelnemende provincies: 
Geen. 

Overige deelnemers: 

Geen. 
 
Einddatum van de regeling: 
Geen. 

Bijzonderheden: 

Door de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden is de 
Gemeenschappelijke-regeling Hulpverleningsregio Haaglanden komen te vervallen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64235.html
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Wettelijke voorschriften: 

Wet Veiligheidsregio, Wet ambulancevervoer, Wet toelating zorginstellingen, Gemeentewet, Algemene wet 
bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Naam regeling: 

 

Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening  

  

Adreshoofd: 
Dienst Sociale Werkvoorziening  
Postbus 586 
2700 AN  Zoetermeer 

  

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

 015 - 214 40 44  

 info@dswrijswijk.nl 

  

 Vestigingsgemeente:  
 Rijswijk.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

  

 Te behartigen belangen: 
      Het bedrijf heeft tot doel zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden en (het doen) uitvoeren 
      van de sociale werkvoorziening voor personen met een sociale werkvoorzieningsindicatie, het 
      gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van dit werkterrein daarin mede begrepen. Het 
      bedrijf heeft secundair tot doel een mensontwikkelbedrijf in brede zin gericht op arbeid en zorg te 
      zijn, waartoe onder andere activiteiten op het gebied van re-integratie en participatie in het kader 
      van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet inburgering 
      aangeboden kunnen worden. 
      Het bedrijf en de deelnemende gemeenten kunnen toetsbare afspraken maken over de omvang 
      en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals over de daarbij behorende 
      kosten.  

 Bevoegdheden: 
     De colleges van de deelnemende gemeenten delegeren de in de wet aan hen toevallende 
     bevoegdheden, met uitzondering van het in art. 12 en 14 lid 1 van de Wet sociale werkvoorzieningen bepaalde, 
     aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 
     De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om beleidsregels op te stellen 
     aangaande de uitoefening van de bovenstaande genoemde bevoegdheden.  

  

 Deelnemende gemeenten: 
     Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer. 
 
     Deelnemende provincies: 
     Geen. 
 
     Overige deelnemers: 
     Geen. 
 
 Einddatum van de regeling: 

Geen. 

 Bijzonderheden: 
De regeling is per 1 januari 2021 opgeheven en in liquidatie. 
  

 Wettelijke voorschriften: 

Wet sociale werkvoorzieningen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 
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 Naam regeling: 

  

 Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg 

   

 Adreshoofd: 
 Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg 
 Postbus 45 
 2665 ZG  Bleiswijk 
 

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

 079 - 3469360 

 secretariaat@hoefweg.nl 

  

 Vestigingsgemeente:  
 Bleiswijk.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

  

 Te behartigen belangen: 
 Het bedrijvenschap heeft tot doel het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Bleiswijk en  

Zoetermeer alsmede uit het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam alsmede voor bedrijven van 
elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. 

  

 Bevoegdheden: 
- het ontwikkelen, waaronder met name dient te worden verstaan de verwerving, de aanleg van infrastructuur en 
de uitgifte van gronden en hetgeen daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van Bleiswijk 
vastgestelde, c.q. vast te stellen bestemmingsplan, exploitatiebegroting en milieuzonering; 

 - het beheer en onderhoud van openbare gronden voor zover deze nog niet zijn overgedragen aan de 
gemeente Bleiswijk. 

  

 Deelnemende gemeenten: 
 Bleiswijk, Zoetermeer. 
  
     Deelnemende provincies: 
     Geen. 
  
     Overige deelnemers: 
     Geen. 
  

 Einddatum van de regeling: 

 Geen. 

 Bijzonderheden: 
De regeling is aangegaan voor de periode tot de gronden van het Bedrijvenschap Hoefweg geheel zijn 
uitgegeven. De aard en de schaal van de te behartigen belangen rechtvaardigen een afwijking van de regio-
indeling. 

 Wettelijke voorschriften: 
 Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Naam regeling: 

  

 Gemeenschappelijke regeling Bleizo 

 http://www.bleizo.nl/wp-content/uploads/2011/10/20081125-GR-Bleizo.pdf 

    

 Adreshoofd: 

 Bleizo 

 Postbus 111 

 2665 ZJ Bleiswijk 

 

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

 079 346 93 60 

 secretariaat@bleizo.nl 

 

 Vestigingsgemeente:  
 Bergschenhoek (Lansingerland). 

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

   

 Te behartigen belangen: 
De GR Bleizo heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van 
de door de deelnemende gemeenten gezamenlijk ontwikkelde plannen neergelegd in de visie landschap als 
Podium, alsmede het in samenhang daarmee bevorderen van de realisering van de stedenbaanhalte Bleizo, 
conform hetgeen is overeengekomen in de Bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst vormt de basis 
voor de samenwerking tussen de deelnemers. 

  

 Bevoegdheden: 
Aan het bestuur worden ter vervulling van de taken genoemd in de regeling alle bevoegdheden van regeling en 
bestuur toegekend met inachtneming van de beperkingen gesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

  

 Deelnemende gemeenten: 
Lansingerland en Zoetermeer. 
 

      Deelnemende provincies: 
      Geen. 

 Overige deelnemers: 
      Geen. 
  

 Einddatum van de regeling: 

 1 januari 2025. 

 Bijzonderheden: 
Geen. 

 Wettelijke voorschriften: 
Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

http://www.bleizo.nl/wp-content/uploads/2011/10/20081125-GR-Bleizo.pdf
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 Naam regeling: 

  

 Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden 

 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/%27s-Gravenhage/CVDR479996.html 

  

 Adreshoofd: 
     GGD Haaglanden 
     Postbus 16130 
     2500 BC Den Haag 
 

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

(088) 355 01 00 

info@ggdhaaglanden.nl 
 

 Vestigingsgemeente:  
 Den Haag.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

   

 Te behartigen belangen: 

 Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van: 

a. het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; 

b. het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

  

 Bevoegdheden: 

1. Het openbaar lichaam is belast met de taken die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid of enige 
andere wet zijn opgedragen aan de gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, 
van de Wet publieke gezondheid. 

2. Ter behartiging van de in artikel 3, aanhef onder a, genoemde belangen dragen de deelnemers over aan 
het algemeen bestuur van de regeling de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in: 

a. de Wet publieke gezondheid en de daaronder vallende regelingen, uitgezonderd de taken en 
bevoegdheden inzake jeugdgezondheidszorg; 

b. artikel 1.61 en artikel 2.19 Wetkinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 

c. artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging; 

d. gemeentelijke verordeningen ten aanzien van de uitvoering, het toezicht op en de handhaving van regels 
inzake seksinrichtingen. 

3. Ter behartiging van de in artikel 3, aanhef en onder b van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden, genoemde belangen dragen de deelnemers over aan het 
algemeen bestuur van de regeling de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in hoofdstuk 2 en 
artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daaronder vallende regelingen, voor 
zo ver deze taken en bevoegdheden strekken tot het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, alsmede de taken en bevoegdheden die aan hen zijn toegekend in hoofdstuk 2 van de 
Jeugdwet en de daaronder vallende regelingen, voor zo ver deze taken en bevoegdheden strekken tot het 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

4. Bestuursorganen van het openbaar lichaam en ambtenaren aangesteld door het dagelijks bestuur kunnen, 
na instemming van het algemeen bestuur, door andere bestuursorganen worden aangewezen als 
toezichthouder inzake de naleving van voorschriften die strekken tot de bescherming van de belangen als 
bedoeld in artikel 3. 

  

 Deelnemende gemeenten: 
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 
Westland en Zoetermeer. 
  
Deelnemende provincies: 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/%27s-Gravenhage/CVDR479996.html
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Geen. 
  

Overige deelnemers: 
Geen. 

  

 Einddatum van de regeling: 

 Geen. 
  
     Bijzonderheden: 
     Geen. 

 Wettelijke voorschriften: 
 Wet publieke gezondheid, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, 
 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. 
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Naam regeling: 

  

 Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden 

 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Midden-Delfland/318185.html  

  

 Adreshoofd: 
     Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden 
     Postbus 16130 
     2500 BC Den Haag 
 

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

070 353 30 00 
(088) 355 01 00 

info@ggdhaaglanden.nl 
 

 Vestigingsgemeente:  
 Den Haag.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

   

 Te behartigen belangen: 
De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van het bevorderen, beschermen en 
bewaken van publieke gezondheid. 

  

 Bevoegdheden: 
De GGD voert taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (m.u.v. jeugdgezondheidszorg zoals 
bedoeld in artikel 5, tweede lid onder a tot en met d), alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan 
de GGD worden opgedragen en overige taken waarvan het algemeen bestuur heeft besloten dat zij tot het 
takenpakket behoren.  

 

 Deelnemende gemeenten: 
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 
Westland en Zoetermeer 

  
Deelnemende provincies: 
Geen. 

  
Overige deelnemers: 
Geen. 

  

 Einddatum van de regeling: 

 Geen. 
  
     Bijzonderheden: 
     De regeling is per 1 januari 2018 opgeheven en in liquidatie. 

 Wettelijke voorschriften: 
 Wet publieke gezondheid, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Midden-Delfland/318185.html
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 Naam regeling: 

 Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4 

 https://wetten.overheid.nl/BWBR0038850/2020-03-25 

 

 Adreshoofd: 

 Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4 

 Schimmelpennincklaan 15 

 3571 BE  Utrecht 

  

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

 Onbekend. 

 

 Vestigingsgemeente:  
 Rotterdam.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

   

 Te behartigen belangen: 
Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die 
verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van de A-16, 
zoals bedoeld in artikel 1 onder f, respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f van de regeling, en de 
beslissingen op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt 
tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.  

  

 Bevoegdheden: 
Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd, welke bevoegdheid door de raden van de deelnemers aan het 
schap is overgedragen, ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om 
schadevergoeding als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening, doch uitsluitend voor zover deze schade 
voortvloeit uit het onherroepelijke tracébesluit en/of daaruit rechtstreeks voortvloeiende bestuursbesluiten en 
rechtmatige uitvoeringshandelingen. Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd ter zake van de 
behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op basis van artikel 3:4, tweede lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 Tracéwet, welke bevoegdheid door de Minister zijn 
overgedragen, doch uitsluitend voor zover deze schade voortvloeit uit het onherroepelijke tracébesluit en 
daaruit rechtstreeks voortvloeiende bestuursbesluiten en rechtmatige uitvoeringshandelingen. Het algemeen 
bestuur kan de hiervoor genoemde bevoegdheden mandateren aan de voorzitter. 

  

 Deelnemende gemeenten: 

 Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Lansingerland, Zoeterwoude,  

 Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, Strijen, Dordrecht, Moerdijk en Breda;   
     
     Deelnemende provincies: 
     Geen. 

 Overige deelnemers: 
     Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
  

 Einddatum van de regeling: 

 01-01-2026 

 Bijzonderheden: 
      Geen. 

 Wettelijke voorschriften: 
Gemeentewet, Wet op de ruimtelijke ordening, Algemene wet bestuursrecht, Tracéwet, Wet 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038850/2020-03-25
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gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

 Naam regeling: 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 
 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/408477/408477_1.html 

 

  Adreshoofd: 

 Omgevingsdienst Haaglanden 
     Postbus 14060 
     2501 GB Den Haag 
 

 Telefoonnummer en e-mailadres: 

 070 21 899 00 
     info@odh.nl  
 

 Vestigingsgemeente:  
 Den Haag.  

  

 Categorie: 
 Openbaar lichaam. 

   

 Te behartigen belangen: 

 Deze regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken 

 op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen 

 omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, 

 handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 

 omgevingsrecht genoemde wetten. 

  

 Bevoegdheden: 

 1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied 

  van de zorg voor het milieu, bouw en RO, één en ander afhankelijk van de per deelnemer af te nemen taken, 

 en de uitvoering van programma’s en projecten voor de deelnemers, waaronder begrepen het voor de 

 gemeenten ontwikkelen en handhaven van een gemeenschappelijk beleid, het aan gedeputeerde staten 

 leveren van technische inbreng, zoals in milieueffectrapporten c.q. door gedeputeerde staten vast te stellen  

 richtlijnen ten behoeve van milieueffectrapportages, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren 

 van een bijdrage aan beleidsontwikkeling. 

 2. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is 

 verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van: 

 a. De Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste lid; 

 b. De Wet geluidhinder; 

 c. De Wet bodembescherming; 

 d. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met c genoemde wetten; 

 e. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd 

 in onder a tot en met d. 

 3. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is  

 verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van: 

 a. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 b. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a genoemde wet; 

 c. Alsmede handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan 

 genoemd onder a. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/408477/408477_1.html
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 4. Het verrichten van werkzaamheden voor gedeputeerde staten, voor zover daartoe mandaat is verleend en  

 met inachtneming van het door gedeputeerde staten vastgestelde beleid op het gebied van in elk geval: 

 a. De onder 2, a tot en met c genoemde wet- en regelgeving, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd  

 gezag zijn; 

 b. De provinciale milieuverordening; 

 c. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; 

 d. De Waterwet; 

 e. De Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora en Faunawet, de Natuurschoonwet en de provinciale 

 Verordening bescherming landschap en natuur; 

 f. De Ontgrondingenwet; 

 g. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met f genoemde wetten; 

 h. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder a tot  

 en met f genoemd. 

 

 Deelnemende gemeenten: 
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 
Westland en Zoetermeer. 

  
Deelnemende provincies: 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

  
Overige deelnemers: 
Geen. 

  

 Einddatum van de regeling: 

 Geen. 
  
     Bijzonderheden: 
     Geen. 

 Wettelijke voorschriften: 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Provinciewet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, 
 Wet gemeenschappelijke regelingen.  
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Naam regeling: 

Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-10795.html 

  

  Adreshoofd: 

 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 Postbus 12600 

 2500 DJ  Den Haag 
 

Telefoonnummer en e-mailadres: 
Voor alle vragen over contractering en overige vragen:  info@h10inkoop.nl,  tel: 085-4855417. 

Voor vragen over declaraties: declaraties@h10inkoop.nl,  tel: 085-4855447. 

  
Vestigingsgemeente:  

 Pijnacker-Nootdorp.  

  

 Categorie: 
 Bedrijfsvoeringsorganisatie. 

   

 Te behartigen belangen: 

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van gemeentelijke 
contractering in het kader van de Jeugdwet. 

 

 Bevoegdheden: 

 Ter behartiging van de genoemde belangen is het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden belast met uitvoering 
van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet: 

a. ondersteuning bij regionaal te contracteren jeugdhulp; 

b. coördineren van regionale berichtgeving inzake de jeugdhulp; 

c. leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de opgedragen uitvoeringsprocessen; 

d. contractbeheer en contractmanagement; 

e. afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer; 

f. leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate 
managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus; 

g. het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder 
de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren. 

2. In de dienstverleningsovereenkomst worden samenwerkingsafspraken vastgelegd met betrekking tot de 
financiering en af te nemen diensten van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

 

 Deelnemende gemeenten: 
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, 
Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 
  
Deelnemende provincies: 
Geen. 
  
Overige deelnemers: 
Geen. 

  

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-10795.html
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 Einddatum van de regeling: 

 Geen. 
  
     Bijzonderheden: 
     Geen. 

 Wettelijke voorschriften: 
 Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen en Jeugdwet.  
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Naam regeling: 

 

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag
/372526/372526_1.html  

 

Adreshoofd: 
Metropoolregio Rotterdam Den haag 
Postbus 66 
2501 CB  Den Haag 

 

Telefoonnummer en e-mailadres: 

088-5445100 

informatie@mrdh.nl 

 

Vestigingsgemeente: 
Den Haag. 

 

Categorie: 
Openbaar lichaam. 

 

Te behartigen belangen: 

1. De Metropoolregio heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen bij wet en in de regeling is bepaald, het 
bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling in het 
gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met:  

a. het, voor zover daar in het navolgende niet van wordt afgeweken, met inachtneming van de autonomie van de 
gemeenten vaststellen van de doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het 
economische vestigingsklimaat. Het zorg dragen voor het realiseren van de doelstellingen en het voorbereiden en 
ontwikkelen van een gezamenlijk regionaal beleid op deze terreinen, en  

b. het uitvoeren van de, met betrekking tot de met het in a genoemde beleid gemoeide belangen en onderwerpen, 
rechtstreeks bij of krachtens wetgeving of bij of krachtens deze regeling aan de metropoolregio opgedragen taken 
en bevoegdheden,  

c. de bij wet of algemene maatregel van bestuur aan de Metropoolregio opgedragen taken en bevoegdheden.  

Bevoegdheden: 
Verkeer en vervoer:  
1. Het dagelijks bestuur voert de in het Besluit Vervoersregio genoemde bevoegdheden uit voor het bij dat besluit 
bepaalde territoir.  
2. Aan het algemeen bestuur is overgedragen de bevoegdheid een subsidieverordening op te stellen in het kader 
van verkeer en vervoer.  
Faciliterende en dienstverlenende taken: 
1.De Metropoolregio faciliteert op verzoek van ten minste twee deelnemers een platform 
voor coördinatie en afstemming tussen deelnemende gemeenten, voor zover de 
gespreksonderwerpen van dit platform een directe relatie hebben met de strategische agenda 
zoals bedoeld in artikel 3:2 van de gemeenschappelijke regeling. 
2.De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een of meer 
andere rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht dan de gemeenten, indien deze 
daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt. 
3.De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een 
instelling of orgaan waarin zij namens de gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende 
instelling hierom verzoekt. 
 
Treffen gemeenschappelijke regeling: 
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen, ieder voor zover zij voor de Metropoolregio 
bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen als bedoeld in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen.  
2. Indien het dagelijks bestuur of de voorzitter een gemeenschappelijke regeling treft, behoeft zij toestemming van 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag/372526/372526_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag/372526/372526_1.html
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het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan de toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht 
of strijd met het algemeen belang.  
3. In dit artikel wordt onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling tevens verstaan het toetreden tot, 
uittreden uit of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling.  
Overige bevoegdheden: 
1. De Metropoolregio komen alle bevoegdheden toe die het openbaar lichaam van rechtswege bezit om als 
rechtspersoon aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.  
2. Voor alle van de in artikel 3:1 van de regeling genoemde belangen, taken en bevoegdheden is de 
Metropoolregio bevoegd tot:  
a. het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het territoir van belang zijn;  
b. het vertegenwoordigen van de Metropoolregio in overlegsituaties, en  
c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.  
 

Deelnemende gemeenten: 
De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen 
aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, 
Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en 
Zoetermeer. 
 
Deelnemende provincies: 
Geen. 
 
Overige deelnemers: 
Geen. 

 

Einddatum van de regeling: 
Geen. 

 

Bijzonderheden: 
Geen. 
 
Wettelijke voorschriften: 

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet afschaffing plusregio’s.       
 

 

 

 

 

 

 

 


