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Algemeen 
In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de 
gemeente Venlo deelneemt. 
 
Krachtens artikel 27 van de Wet 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 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. 
 
Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld, die ook de 
bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de Gemeentewet, 
de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke 
regelingen, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn. 
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Overzicht van de opgenomen gemeenschappelijke regelingen 
 
 

1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord; 
2. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark     

Maas-Swalm-Nette; 
3. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Euregio Rijn Maas Noord; 
4. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken; 
5. Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs; 
6. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 
7. Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg 
8. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord 
9. Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 
10. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 
11. Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (GR RUD LN) 
12. Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) 
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1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord 
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s zijn gemeenten verplicht een GR in het leven 

te roepen waarbij bepaalde gemeentelijke taken en bevoegdheden worden overgedragen.  

 

 
a. Deelnemers 
De gemeenten:  
Beesel 
Bergen 
Echt-susteren 
Gennep  
Horst aan de Maas 
Leudal 
Maasgouw 
Mook en Middelaar 
Nederweert 
Peel en Maas 
Roerdalen 
Roermond 
Venlo 
Venray 
Weert  
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
Wet veiligheidsregio’s (WVR) 
Wet ambulancezorg (WAZ) 
Wet publieke gezondheid (WPG) 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
De taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam luiden zoals vermeld in hoofdstuk III 
van de regeling: 
Artikel 4: Doel 
De veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel 
de belangen van de gemeente en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: 

a. de brandweerzorg; 
b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 
c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de 

crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; 
e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; 
f. de publieke gezondheid als bedoeld in de Wet publieke gezondheid.  

 
Artikel 5: Taken en bevoegdheden 

1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden 
opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. 

2. Op het gebied van publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en 
bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de 
Wet publieke gezondheid. 

3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot 
oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang.  
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4. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens de wet 
of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen. 

 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: Postbus 11, 5900 AA Venlo 
Bezoekadres: Nijmeegseweg 42 te Venlo 
www.vrln.nl 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Veiligheidsregio Limburg-Noord”. 
 
f. Opmerkingen 
De regeling in zijn huidige vorm is in werking getreden op 1 januari 2009 en laatstelijk 
gewijzigd bij besluit d.d. 15 december 2015.  
 
Deze GR is ontstaan uit een wijziging (inclusief naamswijziging) van de Gemeenschappelijke 
Regeling regio Limburg-Noord middels een besluit van 2 juli 2008, welke op 1 januari 2009 in 
werking is getreden. Dit om te voldoen aan de eisen van de Wet op de veiligheidsregio’s.  
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2. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark     

Maas-Swalm-Nette 
 
 
a. Deelnemers 

- de gemeente Beesel 
- de gemeente Echt-Susteren 
- de gemeente Leudal 
- de gemeente Maasgouw 
- de gemeente Roerdalen 
- de gemeente Roermond 
- de gemeente Venlo 
- Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 

 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
Verdrag van Anholt van 23 mei 1991 (Trbl. 1991, nr. 102 en Trbl. 1992, nr, 207) 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Het openbaar lichaam is zoals vermeld in art. 5,6 en 7 van de gemeenschappelijke regeling  
bevoegd tot voorbereiding van gezamenlijk beleid c.q. beleidsvoorstellen betrekking hebbend 
op de volgende gebieden waarbinnen grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt: 
a. behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; 
b. benutten van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en 

landschap; 
c. educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie. 
 
Het openbaar lichaam is bevoegd tot voorbereiding en uitvoering van projecten voor de 
hierboven genoemde gebieden van grensoverschrijdende samenwerking.  
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: Postbus 1006, 6040 KA Roermond 
Bezoekadres: Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd “Openbaar Lichaam Duits-Nederland 
Grenspark Maas-Swalm-Nette” c.q. “Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark 
Maas-Schwalm-Nette”. 
 
f. Opmerkingen 
Deze regeling is in werking getreden op 1 juni 2002 en volledig herzien met ingang van 1 juli 
2016.  
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3. Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Euregio Rijn Maas Noord 
 
 
a. Deelnemers 
- de Kreis Kleve 
- de gemeente Krefeld 
- de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg-Noord 
- de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-

Neuss 
- de gemeente Mönchengladbach 
- de Kreis Neuss 
- de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve in 

Duisburg 
- de tot de regio Noord- en Midden-Limburg behorende gemeenten Ambt Montfort, 

Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Haelen, Heel, Helden, 
Heythuysen, Horst aan de Maas, Hunsel, Kessel, Maasbracht, Maasbree, Meerlo-
Wanssum, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Sevenum, Swalmen, Thorn, 
Venlo, Venray en Weert  

- de Kreis Viersen 
- de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeenten Geldern, Nettetal en 

Straelen 
- de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeenten Brüggen en 

Niederkrüchten 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
Verdrag tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de deelstaat Nedersaksen, de 
Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 23 mei 1991 betreffende 
grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale lichamen en andere openbare 
instellingen (GV NW p. 530 / SGV NW 101). 
 
Op het openbaar lichaam is Duits recht van toepassing, in het bijzonder de wet “Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen” (GV NW p.621 / SGV 
NW 202). 
 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het openbaar lichaam 
zoals vermeld in paragraaf 3 van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam 
Euregio Rijn Maas Noord: 
Lid 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking 
tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren.  
Lid 2. Het openbaar lichaam dient activiteiten te ontplooien, programma’s en projecten te 
ontwikkelen en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en 
hierover te beschikken.  
Lid 3. Het openbaar lichaam vertegenwoordigt binnen het gebied de belangen van zijn leden 
ten opzichte van internationale, nationale en andere instellingen. 
Lid 4. Het openbaar lichaam stimuleert het overleg en de coördinatie tussen 
publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle 
geledingen van het gebied van het openbaar lichaam.  
Lid 5. Het openbaar lichaam adviseert leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, 
overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties.  
Lid 6. De grensoverschrijdende samenwerking als bedoeld in lid 1 t/m 5 vindt in het 
bijzondere op de volgende gebieden plaats: 
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a. economische ontwikkeling; 
b. opleiding en onderwijs; 
c. menselijk potentieel; 
d. verkeer en vervoer; 
e. technologie en innovatie; 
f. ruimtelijke ordening; 
g. cultuur en sport; 
h. toerisme en recreatie; 
i. milieubescherming en afvalverwerking; 
j. natuurbehoud en landschapsbeheer; 
k. sociale zaken; 
l. volksgezondheid; 
m. rampenbestrijding; 
n. communicatie; en 
o. openbare orde en veiligheid. 

 
Prioriteit hebben die activiteiten die een aantoonbaar voordeel en een aantoonbare 
meerwaarde voor de burgers opleveren en de mensen in het gebied van het openbaar 
lichaam dichter bij elkaar brengen.  
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Post- en bezoekadres: Konrad-Zuse-Ring 6, D-41179 Mönchengladbach 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een openbaar lichaam, genaamd de Euregio rijn-maas-noord. 
 
f. Opmerkingen 
Deze regeling is in werking getreden op 1 juli 2004. 
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4.  Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken 
 
 
a. Deelnemers 
Gemeente Venlo 
Gemeente Bergen 
Gemeente Beesel 
 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
De Wet sociale werkvoorziening. 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het openbaar lichaam 
zoals vermeld in art. 3 van de gemeenschappelijke regeling: 
Het werkvoorzieningschap heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de 
deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening, te weten: 

a. het voorzien in aangepaste werkgelegenheid voor personen, die in belangrijke mate 
ten gevolge van bij hen gelegen factoren, niet of voorshands niet in de gelegenheid 
zijn onder normale omstandigheden arbeid te verrichten, zoals bedoeld in de Wet 
sociale werkvoorziening; 
het zal daartoe een of meer werkverbanden oprichten, exploiteren en in stand 
houden, waarbinnen objecten, als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, 
kunnen worden uitgevoerd, dan wel de objecten als bedoeld in de Wet sociale 
werkvoorziening inkopen bij private rechtspersonen; 

b. het vervullen van overige bestuurlijke taken, zoals deze bij de Wet sociale 
werkvoorziening zijn opgedragen aan de colleges van B&W; 

c. bovengenoemde taken worden: 
primair vervuld ten dienste van personen, woonachtig in de aangesloten gemeenten, 
dan wel daar verblijvend ter verpleging en/of verzorging; 
secundair voor personen, afkomstig uit andere gemeenten dan die deze regeling 
hebben aangegaan.  

 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: Postbus 3045, 5902 RA  Venlo 
Bezoekadres (uitvoeringstaken): Edisonstraat 8 te Venlo (Industrieterrein Venlo 4636) 
 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo en 
omstreken”. 
 
f. Opmerkingen 
De regeling is in werking getreden op 1 februari 1981 en is sindsdien enkele malen 
gewijzigd.  
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5. Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs 
 
 
a. Deelnemers 
- de gemeente Beesel; 
- de gemeente Horst aan de Maas; 
- de gemeente Peel en Maas; 
- de gemeente Venlo. 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
De Wet op het primair onderwijs. 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken van de gemeenteraad worden overgedragen aan het openbaar 
lichaam zoals vermeld in art. 3. 
 
Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het bestuur van de 
“Stichting “Akkoord! primair openbaar”, zoals bedoeld wordt in artikel 48 van de Wet op het 
primair onderwijs, en zoals bedoeld wordt in de statuten van deze stichting. 
Ten behoeve van het toezicht zijn aan het gemeenschappelijk orgaan de volgende 
bevoegdheden toegekend: 

a. het benoemen van de leden van het bestuur van de stichting; 
b. het schorsen of ontslaan van een lid van het bestuur van de stichting; 
c. het bevestigen van het schorsen van een bestuurslid door het bestuur van de 

stichting; 
d. het goedkeuren van het door het bestuur van de stichting voorgelegde 

ontwerp van de begroting en het ontwerp van de jaarrekening; 
e. het nemen van de nodig geachte maatregelen om de continuïteit van het 

onderwijsproces te waarborgen indien voor 1 februari van het jaar waarvoor 
een begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd; 

f. het goedkeuren van een wijziging van een begroting; 
g. het goedkeuren van een wijziging van de statuten van de stichting; 
h. het ontbinden van de stichting; 
i. het hernieuwd in stand houden van de scho(o)l(en) waarvan de 

instandhouding aan de stichting was overgedragen of het overdragen daarvan 
aan een andere rechtspersoon die tot instandhouding van een openbare 
school bevoegd is; 

j. het besluiten over vereffening bij ontbinding van de stichting. 
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: postbus 3434, 5902 RK Venlo. 
Bezoekadres: Garnizoenweg 3 te Venlo. 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een gemeenschappelijk orgaan, genaamd Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het 
Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO). 
 
f. Opmerkingen 
De regeling is in werking getreden op 1 juni 2006 laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 27 
januari 2016. 
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6. GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen  

 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Venlo 
Waterschap Roer en Overmaas 
Waterschap Peel en Maasvallei 
Per 1 januari 2012 tevens: 
Gemeente Bergen  
Gemeente Nederweert 
Per 1 januari 2013 tevens: 
Gemeente Roermond 
Gemeente Beek 
Gemeente Leudal  
Gemeente Nuth 
Gemeente Maasgouw 
Gemeente Echt-Susteren 
Gemeente Roerdalen 
Gemeente Peel en Maas 
Per 1 januari 2014 tevens: 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Heerlen 
Gemeente Landgraaf 
Gemeente Brunssum 
Gemeente Onderbanken 
Gemeente Simpelveld 
Gemeente Voerendaal 
Gemeente Stein  
Per 1 januari 2015: 
Gemeente Eijsden-Margraten 
Gemeente Gennep 
Gemeente Gulpen-Wittem 
Gemeente Kerkrade 
Gemeente Meerssen 
Gemeente Schinnen 
Gemeente Vaals 
Gemeente Valkenburg 
Gemeente Weert  

 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
Gemeentewet: de belastingen genoemd in hoofdstuk XV van de Gemeentewet (Stb. 
1992/96 en zoals nadien gewijzigd) 
Waterschapswet: de belastingen genoemd in hoofdstuk XVI van de Waterschapswet 
(Stb. 1991/379 en zoals nadien gewijzigd) 
Waterwet: de verontreinigingsheffing oppervlaktewater ingevolge de Waterwet (Stb. 
2009/107 en zoals nadien gewijzigd) 

 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken worden overgedragen aan het openbaar lichaam zoals vermeld in 
hoofdstuk III art. 8 van de regeling: 
Art. 8: overdracht wettelijke bevoegdheden 
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De raad, het college en de burgemeester van de deelnemende gemeenten en het algemeen 
bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemende waterschappen dragen 
de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen wettelijke bepalingen betreffende de door de 
regeling te behartigen belangen over aan de respectievelijke bestuursorganen van de 
regeling, ieder voor zover het hen aangaat.  
 
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: 
Postbus 2417  
6040 EA  Roermond  
 
Bezoekadres: 
Maria Theresialaan 99 
Roermond  
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd 
“Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”, ook te noemen “BsGW”.  
 
f. Opmerkingen 
In werking getreden op 1 januari 2011. 
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7. Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg 
 
 
a. Deelnemers 
Uit de regio Noord- en Midden-Limburg 
- de gemeente Arcen en Velden; 
- de gemeente Beesel; 
- de gemeente Bergen; 
- de gemeente Echt-Susteren,; 
- de gemeente Helden;  
- de gemeente Leudal; 
- de gemeente Maasbree; 
- de gemeente Maasgouw; 
- de gemeente Meijel; 
- de gemeente Nederweert; 
- de gemeente Roerdalen; 
- de gemeente Roermond; 
- de gemeente Venlo; 
- de gemeente Venray; 
- de gemeente Weert; 
Uit de regio Zuid-Limburg 
- de gemeente Beek; 
- de gemeente Brunssum; 
- de gemeente Eijsden; 
- de gemeente Gulpen-Wittem; 
- de gemeente Heerlen; 
- de gemeente Kerkrade; 
- de gemeente Landgraaf; 
- de gemeente Maastricht; 
- de gemeente Margraten; 
- de gemeente Meerssen; 
- de gemeente Nuth; 
- de gemeente Onderbanken; 
- de gemeente Schinnen; 
- de gemeente Simpelveld; 
- de gemeente Sittard-Geleen; 
- de gemeente Stein; 
- de gemeente Vaals; 
- de gemeente Valkenburg aan de Geul; 
- de gemeente Voerendaal. 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken van het college worden uitgevoerd de centrumgemeente zoals 
vermeld in art. 2 lid 1 en 3 en art. 3 van de regeling.  
 
De centrumgemeenten dragen zorg voor de realisering van de ADV-Limburg met de 
volgende taken:  
- klachtmelding en klachtbehandeling;  
- registratie, monitoring en (beleids)advisering;  
- voorlichting en preventie.  
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De centrumgemeenten:  
- treden op als beslisser op aanvragen om subsidie van de ADV-Limburg;  
- treden op als de bestuurlijke partners voor de ADV-Limburg, het Openbaar Ministerie 

en de politiekorpsen Limburg-Noord en Limburg-Zuid, en  
- dragen zorg voor de beleidscoördinatie op het vlak van antidiscriminatiebeleid en 

stemmen dit af met de deelnemende gemeenten.  
 
De centrumgemeenten zijn bevoegd als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet 
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen om een gezamenlijke verordening op te stellen 
voor de deelnemende gemeenten uit de regio. 
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: - 
 
Bezoekadres: 
Looiersgracht 4 
6211 JK  Maastricht 
 
Buitenop 8 
6041 LA  Roermond 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is geen openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan ingesteld. 
Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Maastricht als 
centrumgemeente voor de regio Zuid-Limburg is aangewezen en de gemeente Roermond 
als centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden.-Limburg is aangewezen. 
 
f. Opmerkingen 
De regeling is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2009. 
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8. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord 
 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Horst aan de Maas  
Gemeente Venlo 
Gemeente Beesel 
Gemeente Peel en Maas 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
N.v.t.  
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
Bevoegdheden en taken van het college worden uitgevoerd door de centrumgemeente zoals 
vermeld in art. 2 en art. 3 van de regeling.  
 
Art. 2 Doel en reikwijdte van de regeling 

1. In het kader van deze regeling draag de gemeente Horst aan de Maas als 
centrumgemeente, op opdracht van de deelnemers aan deze regeling, er zorg voor 
dat de belangen van de deelnemers, elk voor zover hun grondgebied betreft, worden 
behartigd op het gebied van : 

a) Onderhoud en van vervanging van de vaartuigen maasveren Limburg-Noord; 
onderhoud en beheer van de veerstoepen. 

b) Opdrachtgeverschap door exploitatie van Maasveren Limburg-Noord.  
 
2. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze regeling, zijn leidend voor 

contracten met exploitant(en) van de Maasveren. Uitgangspunt is een 
kostendekkende exploitatie van de Maasveren.  

 
Art. 3 Taken van de centrumgemeente 

1. De gemeente Horst aan de Maast wordt aangewezen als Centrumgemeente. De 
taken van de Centrumgemeente omvatten: 

a. Beleidsvoorbereiding- en uitvoering. Ten aanzien van beleidsvoorbereidingen-
en uitvoering zijn de toepasselijke beleidsregels van de centrumgemeente van 
toepassing; 

b. Eigendom vaartuigen; 
c. Uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken; 
d. Financiële administratie en verantwoording, waaronder beheer van de 

algemene reserve; 
e. Het zorg dragen voor de deugdelijke verzekering ter dekking van schade aan 

vaartuigen en eventuele aansprakelijkheid voor schade aan derden 
voortvloeiende uit de exploitatie van de Maasveren; 

f. Tijdige en adequate informatievoorzieningen richting de deelnemers; 
g. De erfpacht van de veerstoepen en het onderhoud en het beheer van de 

veerstoepen.  
2. De in het eerste lid genoemde taken omvatten niet de bevoegdheid tot de uitoefening 

van publiekrechtelijke bevoegdheden en besluiten tot het aangaan van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen. Deze bevoegdheden worden niet aan de 
centrumgemeente overgedragen en blijven de verantwoordelijkheid van de 
deelnemers.  

 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Postadres: - 
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Bezoekadres: 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is geen openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan ingesteld. 
Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Horst aan de Maas 
als centrumgemeente is aangewezen. 
 
f. Opmerkingen 
De regeling is in werking getreden op 1 juli 2012. 
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9. Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 
 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Beesel  
Gemeente Bergen 
Gemeente Gennep 
Gemeente Horst aan de Maas 
Gemeente Peel en Maas 
Gemeente Venlo 
Gemeente Venray 
 
b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst 
N.v.t.  
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 
De taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam luiden zoals vermeld in: 
 
Artikel 4 Belangen 
1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van 
uitvoerende taken binnen het sociaal domein. 
2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het 
sociaal domein die module behartigt. 
 
Artikel 5 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband 
1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal 
domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan  worden toegevoegd. 
2. De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen. 
3. De toevoeging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als 
bedoeld in artikel 34 lid 2. 
 
Artikel 6 Taken samenwerkingsverband en samenwerkingsmodules 
Ter behartiging van de in artikel 4 lid 1 genoemde belangen heeft het 
samenwerkingsverband de volgende taken: 
a. het uitvoeren van de basistaken; 
b. de uitvoering van de taken uit de samenwerkingsmodules. 
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Gemeente Venlo 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 
Er is en openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal 
domein Limburg-Noord”.  
 
f. Opmerkingen 
De regeling is in werking getreden op 1 november 2014, laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 
19 januari 2016. 
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10. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 
 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Beek 
Gemeente Beesel 
Gemeente Bergen 
Gemeente Brunssum 
Gemeente Echt-Susteren 
Gemeente Eijsden-Margraten 
Gemeente Gennep 
Gemeente Gulpen-Wittem 
Gemeente Heerlen 
Gemeente Horst aan de Maas 
Gemeente Kerkrade 
Gemeente Landgraaf 
Gemeente Leudal 
Gemeente Maasgouw 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Meerssen 
Gemeente Nederweert 
Gemeente Nuth 
Gemeente Onderbanken 
Gemeente Peel en Maas 
Gemeente Roerdalen 
Gemeente Roermond 
Gemeente Schinnen 
Gemeente Simpelveld 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Stein 
Gemeente Vaals 
Gemeente Valkenburg aan de Geul 
Gemeente Venlo 
Gemeente Venray 
Gemeente Voerendaal 
Gemeente Weert 

 
  

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 
samenwerkingsverband worden beheerst 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
Wet op het primair onderwijs 
Wet op het voortgezet onderwijs 
Wet op de expertisecentra 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 

De bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het openbaar 
lichaam zoals vermeld in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling:  

Artikel 4 Werkzaamheden  
1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht het openbaar lichaam 
voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:  
a. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de 
gemeenten en eventueel voor derden;  
b. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, 
om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;  
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c. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 genoemde 
belang noodzakelijk zijn.  
2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden 
neergelegd in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het 
openbaar lichaam Omnibuzz.  
3. Het algemeen bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en 
voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen. 
 
d. Adres en de plaats van de vestiging 
Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen. 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Omnibuzz”. 
 

f. Opmerkingen 
De regeling is in werking getreden met ingang van 8 december 2005. De gemeente 
Venlo is met ingang van 01-04-2016 toegetreden.  
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11. Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (GR 
RUD LN) 

 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Beesel 
Gemeente Bergen (L) 
Gemeente Echt-Susteren 
Gemeente Gennep 
Gemeente Horst aan de Maas 
Gemeente Leudal 
Gemeente Maasgouw 
Gemeente Mook en Middelaar 
Gemeente Nederweert 
Gemeente Peel en Maas 
Gemeente Roerdalen 
Gemeente Roermond 
Gemeente Venlo 
Gemeente Venray 
Gemeente Weert 

 
  

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 
samenwerkingsverband worden beheerst 

Wet Vergunning verlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 

De bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het openbaar 
lichaam zoals vermeld in Hoofdstuk 2 van de gemeenschappelijke regeling:  
Hoofdstuk 2 Taken   
Artikel 3 Takenpakket Limburg Noord  

1. De uitvoeringsdienst draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals 
opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Daarnaast draagt de uitvoeringsdienst op 
verzoek van een deelnemer zorg voor de uitvoering van het takenpakket Limburg-Noord 
(TPLN). Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling 
van specialistische kennis en capaciteit en hiertoe wordt een 
dienstverleningsovereenkomst tussen deelnemers en openbaar lichaam afgesloten.  
2. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht 
behoren tot het takenpakket van de uitvoeringsdienst ook coördinerende, afstemmende 
en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht.  
3. Voor het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-Noord (TPLN) stelt 
het algemeen bestuur het gezamenlijk handhavings- en uitvoeringsbeleid vast conform 
artikel 7.2 van het besluit Omgevingsrecht. In dit beleid zijn tevens de 
handhavingsarrangementen met het OM en de politie, de opdrachten van het algemeen 
bestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten verwerkt.   
4. De gemeentelijke deelnemers hanteren een in het algemeen bestuur 
overeengekomen uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, 
prioriteitstelling en programmering van het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket 
Limburg-Noord (TPLN) en leggen op basis hiervan een uniform uitvoeringsniveau vast.  

     
Artikel 3a Uitvoeringseenheid  

1. Er is een uitvoeringseenheid voor vergunningverlenings- en toezichttaken met 
betrekking tot voormalige provinciale inrichtingen die onder gemeentelijk bevoegd gezag 
zijn gekomen. Deze eenheid bestaat uit medewerkers in dienst bij de gemeente 
Roermond.   
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2. De activiteiten van de eenheid zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de 
GR RUD LN.  
3. Taakinhoudelijk functioneert deze eenheid rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur GR RUD LN. De directeur neemt maatregelen 
indien de eenheid het betreffende deel van het uitvoeringsprogramma niet kan realiseren. 
De dagelijkse sturing vindt plaats door de direct leidinggevende van de gemeente 
Roermond. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond 
treedt op als werkgever voor de medewerkers van deze eenheid.   
4. De betreffende deelnemers nemen verplicht de diensten van deze eenheid af.  
5. De kosten worden verdeeld op basis van een voor deze eenheid specifieke 
verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt door het AB vastgesteld en is gebaseerd op 
wat daarover is vastgelegd in artikel 10 lid 4 van de in Bestuursovereenkomst RUD 
Limburg-Noord versie 4.0 (14 november 2014).  

  
Artikel 3b Uitvoering provinciale taken1  

1. Taakinhoudelijk functioneren de hiertoe aangewezen2 medewerkers die de 
provinciale taken3 uitvoeren die zijn ondergebracht in de GR RUD LN onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur van de GR RUD Zuid-Limburg. De directeur van de 
GR RUD LN neemt, in overleg met de provincie, maatregelen indien de GR RUD ZL het 
betreffende deel van het uitvoeringsprogramma van de RUD LN niet kan realiseren.  
2. Artikel 3, lid 3, is niet van toepassing voor de Provincie.  

 
Artikel 4 Andere taken fysieke omgeving  

1. In aanvulling op de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket 
Limburg-Noord kan de uitvoeringsdienst, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de 
uitvoering van de taken uit het wettelijk basistakenpakket en het takenpakket Limburg-
Noord, op verzoek van een deelnemer en na goedkeuring van het dagelijks bestuur, ook 
andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van 
de zorg voor de omgeving verrichten.  
2. Voor de uitvoering van de andere taken worden aanvullende 
dienstverleningsovereenkomsten gesloten tussen de betreffende deelnemer(s) en het 
openbaar lichaam.  

  
Artikel 5 Werkzaamheden voor derden  
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 3 en 4 bedoelde 
taken, kan de uitvoeringsdienst op verzoek van derden adviserende, 
ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van zorg voor de 
omgeving verrichten na goedkeuring van het algemeen bestuur.  
  
Artikel 6 Volgorde inzet medewerkers  

1. In het uitvoeringsprogramma stelt het algemeen bestuur, op voorstel van de 
afzonderlijke gemeentelijke deelnemers, de formatie en de functies vast voor het 
uitvoeren van de taken (art. 3 en 4) in het eerstvolgende jaar. De medewerkers met een 
duurzaam dienstverband bij de deelnemers, gericht op de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma worden als eerste ingezet. Hieronder vallen ook de medewerkers 
van de gemeenschappelijke regeling MER  en de daartoe aangewezen medewerkers van 
de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Zuid Limburg alsmede 
medewerkers van andere gemeenschappelijke regelingen tussen deelnemers.  
2. Indien de gemeentelijke deelnemers in gezamenlijkheid voor de uitvoering van 
taken niet kunnen voldoen aan de eisen zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling 
of indien er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, sluit de gemeentelijke deelnemer, na 

                                                
1
 D.w.z.: Taken die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen 

2
 Thans medewerkers van de provincie, uiteindelijk medewerkers van de GR RUD ZL 

3
 Zie voetnoot 1 
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melding aan de GR RUD LN dat inzet van extra capaciteit nodig is, voor deze taken 
overeenkomsten met externe dienstverleners. Van het sluiten van de overeenkomst tot 
inhuur wordt de GR RUD LN onverwijld op de hoogte gesteld. 

 
 

d. Adres en de plaats van de vestiging 
Hanzeplaats 1, postbus 3434, 5902 RK te Venlo 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord”.  
 

f. Opmerkingen 
De inwerkingtreding van de regeling is 1 december 2017. 
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12. Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) 
 
 

a. Deelnemers 
Gemeente Nederweert 
Gemeente Roermond 
Gemeente Venlo 
Gemeente Weert 

 
  

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 
samenwerkingsverband worden beheerst 

Niet van toepassing. 
 
c. Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen 

De bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het openbaar 
lichaam zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling:  
 
Artikel 4 Taak van het samenwerkingsverband 
 
1. De regeling voert ten behoeve van de deelnemers de volgende basistaken uit:  

a. systeembeheer; 
b. werkplekbeheer; 
c. technisch infrastructuur- en databasebeheer; 
d. beheer datacommunicatie infrastructuur; 
e. technisch en functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties en 

gezamenlijke systeemtechnische applicaties; 
f. helpdesk; 
g. beheer telefonie. 

2. Naast het uitvoeren van de basistaken kan de regeling ook aanvullende 
dienstverlening voor één of meer van de deelnemende gemeenten verzorgen. Voor 
deze aanvullende dienstverlening wordt apart betaald. Ten behoeve van deze 
aanvullende dienstverlening wordt een aanvullende dienstverleningsovereenkomst 
aangegaan en deze wordt opgenomen in de PDC; 
3. Naast de in de leden 1 en 2 genoemde taakuitoefening voor de deelnemende 
gemeenten kan de regeling basistaken of aanvullende dienstverlening verrichten 
voor andere organisaties of gemeenschappelijke regelingen, die zijn ingesteld ter 
uitvoering van aan de deelnemende gemeenten opgedragen wettelijke taken. Ten 
behoeve van deze aanvullende dienstverlening wordt een aanvullende 
dienstverleningsovereenkomst aangegaan en deze wordt opgenomen in de PDC; 
4. De regeling dient bij de uitoefening van de taken als bedoeld in de voorgaande 
leden uitvoering te geven aan door de deelnemers vastgestelde beleidsregels. 
 
Artikel 5  Dienstverleningsovereenkomst 
 
1. Ter uitvoering van de in artikel 4 opgenomen taken van de regeling wordt een 
meerjarige dienstverleningsovereenkomst aangegaan tussen de regeling als 
dienstverlenende instantie en de deelnemers als afnemende instantie en wordt een 
PDC vastgesteld. 
2. De dienstverleningsovereenkomst dient ten minste afspraken te bevatten over: 

a. te leveren producten en diensten; 
b. uit te voeren processen; 
c. verantwoording door de regeling; 
d. relaties/gegevensuitwisseling en relatiebeheer; 
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e. een regeling inzake de informatiebeveiliging en datalekken 
(privacyprotocol); 

f. kwaliteit; 
g. looptijd van de overeenkomst; 
h. de totstandkoming van wijzigingen in de overeenkomst. 

3. De dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. 
4. Met iedere deelnemer wordt er als vertaling van de 
dienstverleningsovereenkomst en de PDC een SLA met prestatieafspraken 
overeengekomen, welke regelmatig besproken wordt. 
 
Artikel 6  Overdracht bevoegdheden 
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 
dragen hun taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Gemeentewet, 
waaronder artikel 160 lid 1 sub a, aan hen zijn opgedragen, over aan het bestuur 
voor zover deze nodig zijn om het doel zoals genoemd in artikel 3 en de taken 
genoemd in artikel 4 te verwezenlijken. 
 
 

d. Adres en de plaats van de vestiging 
Gemeente Roermond, Kazerneplein 7, 6041 TG  Roermond. 
 
e. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan 

Er is een openbaar lichaam, genaamd “ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)”.  
 

f. Opmerkingen 
De inwerkingtreding van de regeling is 1 januari 2018. 

 
 
 


