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Burgemeester en wethouders zijn verplicht bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen
waaraan hun gemeente deelneemt. Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen moet dit register het volgende vermelden:
a. de deelnemers;
b. de wettelijke voorschriften met de bevoegdheden van het samenwerkingsverband;
c. de bevoegdheden die zijn overgedragen;
d. het adres en de plaats van vestiging;
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
Deze gegevens komen in dit register per gemeenschappelijke regeling aan de orde.
Overzicht gemeenschappelijke regelingen gemeente Zaltbommel
De gemeente Zaltbommel neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:
1. Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
3. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
4. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
5. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst
6. Gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
7. Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
8. Gemeenschappelijke regeling AVRI
9. Centrumregeling Zorgproducten Bommelerwaard
10. Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

1. GR Regio Rivierenland
Deelnemers
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal,
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal,
Zaltbommel
Kernactiviteiten
De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10
gemeenten. Dit samenwerkingsverband voert taken uit op het gebied
van milieu, afval, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, onderwijs,
educatie, economie en arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg en
verkeer en vervoer. Daarnaast heeft de Regio Rivierenland als doel
de gemeenschappelijke belangen van zijn gemeenten te behartigen,
op basis van het principe ‘verlengd lokaal bestuur’. Daarmee wil de
Regio Rivierenland een bijdrage leveren aan een evenwichtige
ontwikkeling van de regio. Dit ook in relatie tot het betreffende
provinciaal- en rijksbeleid.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet Gemeenschappelijke regelingen
bevoegdheden
Gemeentewet
samenwerkingsverband
Wet milieubeheer
Wet geluidhinder
Wet collectieve preventie volksgezondheid
Aan regeling overgedragen
bevoegdheden
Adres

De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de
artikelen 5 en 7 van de GR Regio Rivierenland
J.S. de Jonghplein 2

Openbaar lichaam, gemeenschappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen

4001 WG Teil
Openbaar lichaam

De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl

2. GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Deelnemers
De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten,
Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, NederBetuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en
Zaltbommel
Kernactiviteiten
Zorgen voor een veilige regio waarin rampen en crises zo goed
mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen
rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en
brandweerzorg
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet veiligheidsregio’s
bevoegdheden
Gemeentewet
samenwerkingsverband
Wet gemeenschappelijke regelingen
Tijdelijke wet ambulancezorg
Politiewet 2012
Wet publieke gezondheid
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in
bevoegdheden
hoofdstuk 2 van de GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Adres
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Openbaar lichaam, gemeen- Openbaar lichaam
schappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen
De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl
3. GR Regionaal Archief Rivierenland
Deelnemers
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel,
Neerijnen, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel
Kernactiviteiten
Het gemeenschappelijk beheer van de centrale archiefbewaarplaats
en van de naar die archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor alle naar die
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefstukken. Het toezicht
door de streekarchivaris op het beheer van niet naar de centrale
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de
deelnemers. Het behandelen van dossieraanvragen van de
aangesloten gemeenten. Het adviseren over vraagstukken van
digitalisering van archiefstukken (substitutie) van de aangesloten
gemeenten.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet gemeenschappelijke regelingen
bevoegdheden
Gemeentewet
samenwerkingsverband
Archiefwet
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in
bevoegdheden
artikelen 3 van de GR Regionaal Archief Rivierenland
Adres
J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel

Openbaar lichaam, gemeenschappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie?

Openbaar lichaam

4. GR Omgevingsdienst Rivierenland
Deelnemers
Provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,
West Maas en Waal en Zaltbommel
Kernactiviteiten
Het uitvoeren van alle taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving op het brede terrein van het omgevingsrecht
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bevoegdheden
Wet milieubeheer
samenwerkingsverband
Wet gemeenschappelijke regelingen
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in
bevoegdheden
hoofdstuk 2 van de GR Omgevingsdienst Bommelerwaard
Adres
Burgemeester van Lith de Jeudelaan 3a
4001 VK Tiel
Openbaar lichaam, gemeen- Openbaar lichaam
schappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
5. GR Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Deelnemers
De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten,
Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel,
Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel,
Zaltbommel, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen
Kernactiviteiten
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van
iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doet de
GGD door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de
gezondheid van alle inwoners te bevorderen.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet publieke gezondheid (WPG)
bevoegdheden
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
samenwerkingsverband
Wet gemeenschappelijke regelingen
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de
bevoegdheden
artikelen 5 en 6 van de GR Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Adres
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Openbaar lichaam, gemeen- Openbaar lichaam
schappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
6. GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
Deelnemers
Provincie Gelderland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en
Waterschap Rivierenland
Kernactiviteiten
Het
uitvoeren
van
de
doelstellingen
uit
de
Samenwerkingsovereenkomst
Herstructurering
Tuinbouw
Bommelerwaard
(2009)
en
het
Uitvoeringsconvenant
Herstructurering
Glastuinbouw
en
Paddenstoelenteelt
Bommelerwaard (2015). Deze doelstellingen zijn het bieden van
toekomstperspectief voor de tuinbouw, de verbetering van de
leefbaarheid in de tuinbouwgebieden en het verbeteren van de
landschappelijke inpassing van de tuinbouw.

Wettelijke voorschriften m.b.t.
bevoegdheden
samenwerkingsverband
Aan regeling overgedragen
bevoegdheden
Adres
Openbaar lichaam, gemeenschappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringorganisatie
Opmerkingen

Wet gemeenschappelijke regelingen
Provinciewet
Gemeentewet
Waterschapswet
De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in artikel
3 van de GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw
Bommelerwaard
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Openbaar lichaam

De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl

7. GR Werkzaak Rivierenland
Deelnemers
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, NederBetuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel
Kernactiviteiten
Werkzaak Rivierenland voert voor 9 gemeenten in Rivierenland de
Participatiewet (en aanverwante regelgeving) uit. De missie van
Werkzaak: Werkzaak Rivierenland wil de meest ondernemende
infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland zijn.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet gemeenschappelijke regelingen
bevoegdheden
Gemeentewet
samenwerkingsverband
Participatiewet
Wet participatiebudget
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet socialen werkvoorziening
SUWI-wet
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de
bevoegdheden
artikelen 4 en 5 van de GR Werkzaak Rivierenland
Adres
Achterweg 2
4001 MV Tiel
Openbaar lichaam, gemeen- Openbaar lichaam
schappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen
De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl
8. GR AVRI
Deelnemers

Kernactiviteiten
Wettelijke voorschriften m.b.t.
bevoegdheden
samenwerkingsverband
Aan regeling overgedragen
bevoegdheden
Adres

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal,
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en
Zaltbommel
Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen.
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Wet milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht
De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de
artikelen 20 en 21 van de GR AVRI
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

Openbaar lichaam, gemeenschappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen

Openbaar lichaam

De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl

9. Centrumregeling Zorgproducten Bommelerwaard
Deelnemers
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
Kernactiviteiten
Uitvoeren van de 'zorgtaken' die zijn overgeheveld van de SDB naar
de gemeenten, bijvoorbeeld bijzondere bijstand en de
schuldhulpverlening.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet gemeenschappelijke regelingen
bevoegdheden
Algemene wet bestuursrecht
samenwerkingsverband
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Participatiewet
Aan regeling overgedragen
bevoegdheden
Adres
Openbaar lichaam, gemeenschappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen

De regeling heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in de
artikelen 4 en 5 van de Centrumregeling Zorgproducten
Bommelerwaard
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel
Gemeenschappelijk orgaan

De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl

10. GR Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Deelnemers
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
Kernactiviteiten
De bedrijfsvoeringseenheid voert voor de gemeente Maasdriel en
Zaltbommel de bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van
Financiën, Informatisering en Automatisering, Juridische Zaken en
Personeel & Organisatie.
Wettelijke voorschriften m.b.t. Wet gemeenschappelijke regelingen
bevoegdheden
Gemeentewet
samenwerkingsverband
Aan regeling overgedragen De GR heeft de taken en bevoegdheden die zijn genoemd in artikel
bevoegdheden
4 van de GR Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Adres
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Openbaar lichaam, gemeen- Openbaar lichaam
schappelijk
orgaan
of
bedrijfsvoeringsorganisatie
Opmerkingen
De GR is te raadplegen via officielebekendmakingen.nl

