REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
(als bedoeld in artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen)
Naam regeling

Deelnemers

Wettelijke voorschriften

1.

Gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio
Eindhoven 2015
(MRE)

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reuselde Mierden, Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

Wet gemeenschappelijke regelingen

2.

Gemeenschappelijke regeling
GGD BrabantZuidoost

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reuselde Mierden, Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

Wet publieke gezondheid

3.

Gemeenschappelijke regeling
Werkbedrijf
Atlant De Peel

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek en Someren

4.

Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst ZuidoostBrabant
(ODZOB)

5.

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio
BrabantZuidoost
(VRBZO)

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reuselde Mierden, Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en de
provincie Noord-Brabant
De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reuselde Mierden, Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en
aanverwante wetgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen,
diverse milieuwet- en regelgeving

6.

Gemeenschappelijke regeling
Peelgemeenten

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, en Someren

Wet veiligheidsregio’s

Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Jeugdwet, bijzondere
bijstand, minimaregelingen en Wet

gemeentelijke schuldhulpverlening
(BMS), incl. uitvoering van de Regeling
gehandicaptenparkeerkaarten en

(Overgedragen) bevoegdheden

Adres en plaats

Samenwerkings-

vestiging

vorm

- De overgedragen verordenende bevoegdheid is beperkt tot het beheer en
instellen van de regionale investeringsfondsen en het stimuleringsfonds en
van het regionaal mobiliteitsfonds
- Vaststellen van een regionale agenda.
- Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen,
vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding
daarvan of beëindiging van deelneming daarvan.
- Overdracht van bevoegdheden op het gebied van respectievelijk de zorg voor
het beheer van en het toezicht op de archiefbescheiden.
- Het ontwikkelen en in stand houden van een dienst voor uitvoering van de
publieke gezondheidszorg en ambulancezorg.
- Uitvoering van taken die volgens de Wet Publieke Gezondheid bij de GGD
moeten worden belegd, waaronder (advies aan gemeenten over)
gezondheidspreventie, -bevordering en –bescherming en het bewaken van de
publieke gezondheid bij rampen en crises.
- Het houden van toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen.
- Een aantal specifieke taken zoals het verrichten van lijkschouwingen en het
afgeven van euthanasieverklaringen.
Het uitvoeren van taken op het terrein van beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering, toezicht en handhaving en coördinerende en afstemmende
taken die voor de deelnemende gemeenten tezamen worden verricht op het
terrein van de Participatiewet, Wsw, Ioaw, Ioaz, Wajong, Bbz 2004 en
aanverwante wetgeving.

Raffeisenstraat 18
5611 CH
EINDHOVEN

Openbaar lichaam

Clausplein 10
5611 XP
EINDHOVEN

Openbaar lichaam

Montgomeryplein 6
5705 AX HELMOND

Openbaar lichaam

Ten behoeve van de deelnemers taken uitvoeren op het gebied van het
omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal
bestuur een bijdrage leveren aan het realiseren en borgen van de door de
verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit
van de fysieke leefomgeving.

Wal 28
5611 GG
EINDHOVEN

Openbaar lichaam

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen
van:
a. Brandweerzorg
b. Ambulancezorg
c. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
d. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
e. Gemeenschappelijke meldkamer.
Beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, inkoop, verstrekking van
voorzieningen, (financiële) administratie, kwaliteitsbeheer en kwaliteitstoetsing
en coördinerende en afstemmende taken op het terrein van de Wmo, Jeugdwet,
BMS en aanverwante wetgeving.

Postbus 242
5600 AE
EINDHOVEN

Openbaar lichaam

Markt 1
5751 BE Deurne

Openbaar lichaam

Naam regeling

7.

Gemeenschappelijke regeling
reiniging Blink

Deelnemers

Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek,
Nuenen c.a., Someren en Sita Gemeentelijke
Dienstverlening B.V. (SGD)

Wettelijke voorschriften

gehandicaptenparkeerplaatsen
Titel 10.4 Wet milieubeheer en de
gemeentelijke
Afvalstoffenverordeningen

(Overgedragen) bevoegdheden

- De zorg voor de uitvoering van inzameling, vervoer, sortering en overslag en

eventuele opslag van afvalstoffen.

Gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking
Oost-Brabant
2016
Wijziging
regeling

Waterschap Aa en Maas, de gemeenten Asten,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Oss,
Uden, Someren

Wet gemeenschappelijke regelingen,
de Gemeentewet, de Waterschapswet,
de Wet dualisering gemeentebestuur,
de Wet waardering onroerende zaken
en het Reglement voor het
Waterschap Aa en Maas 2008

Samenwerkings-

vestiging

vorm

Postbus 950
5700 AZ HELMOND

Openbaar lichaam

Postbus 154
5340 AD OSS

Openbaar lichaam

- Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen
10.21, lid 1, en 10.22, lid 1, Wet milieubeheer.
- De zorg voor de uitvoering van verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen,

8.

Adres en plaats

-

-

-

afvalwater, autowrakken en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in titel 10.4 Wet
milieubeheer.
De zorg voor de uitvoering van alle reinigingstaken, inclusief gladheidbestrijding,
die bij wet aan de gemeente zijn opgedragen.
Bevoegdheid tot heffing en invordering van onderstaande gemeentelijke
belastingen voor zover de deelnemer de betreffende belasting kent:
a. onroerende zaakbelasting;
b. rioolheffing;
c. afvalstoffenheffing;
Bevoegdheid tot heffing en invordering van andere gemeentelijke belastingen
voor zover deze door een individuele gemeente zijn overgedragen en zijn
opgenomen in een bijlage bij de gemeenschappelijke regeling
Bevoegdheid tot uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken
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