Register op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Het college van burgemeester en wethouders is verplicht een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeentelijke
bestuursorganen deelnemen. Dit register laat zien aan hoeveel gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bestuursorganen deelnemen. Het
register moet voor iedereen gratis ter inzage liggen. Iedereen die daar om vraagt kan een afschrift of een uittreksel van het register krijgen. Het register
moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
•

wie deelnemen,

•

de wettelijke voorschriften waardoor de samenwerking wordt beheerst,

•

de overgedragen bevoegdheden,

•

het post- en bezoekadres van de gemeenschappelijke regeling,

•

of een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Een link naar overheid.nl is toegevoegd voor de gepubliceerde tekst van de betreffende regeling.
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GR-register
Register gemeenschappelijke regelingen
Naam regeling
(openbaar lichaam
of gemeenschappelijk orgaan)
GR Regio Twente
Openbaar lichaam
https://decentrale.regelge
ving.overheid.nl/cvdr/xht
mloutput/Historie/Ensched
e/625276/CVDR625276_1
.html

Regio Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

Deelnemers

Overgedragen bevoegdheden
ev. te behartigen belangen

Datum /
wijzigingsdata
Wettelijke
voorschriften

Vertegenwoordiging
door + uit
welk orgaan

Almelo, Borne,
Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo
(O), Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten,
Tubbergen,
Twenterand en
Wierden.

Overgedragen bevoegdheden:
Artikel 5 Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente.

Inwerkingtreding op
1 mei 1995
Laatstelijk gewijzigd per
1 januari 2016

1 lid AB + plv door en
uit B&W;

Te behartigen belangen:
Met de Twentse gemeenten het behartigen van de belangen
die verband houden met een evenwichtige en harmonisch
ontwikkeling van het rechtsgebied. Van deze
belangenbehartiging is sprake op de terreinen publieke
gezondheid (GGD-Twente), jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning (OZJT, VTT en Samen 14),
sociaaleconomische structuurversterking, recreatieve
voorzieningen, vrijetijdseconomie en bovengemeentelijke
belangenbehartiging. Bovenstaande geldt als basispakket.
De vrijwillige samenwerking bevat het faciliteren, coördineren
en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden en
bedrijfsvoering.

Wet gemeenschappelijke
regelingen.
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Naam regeling

Deelnemers

Overgedragen bevoegdheden
ev. te behartigen belangen

(openbaar
lichaam of
gemeenschappelijk orgaan)
Veiligheidsregio
Twente
Openbaar lichaam
https://decentrale.rege
lgeving.overheid.nl/cvd
r/xhtmloutput/Historie/
Enschede/380690/CVD
R380690_3.html

Veiligheidsregio Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

Datum /
wijzigingsdata
Wettelijke
voorschriften

Almelo, Borne,
Dinkelland,
Enschede,
Haaksbergen,
Hellendoorn,
Hengelo (O), Hof
van Twente,
Losser. Oldenzaal,
Rijssen-Holten,
Tubbergen,
Twenterand en
Wierden

Overgedragen bevoegdheden:
Alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn
voor uitvoering opgedragen taak. (Basis art. 10 en 25 Wet
veiligheidsregio’s)
Te behartigen belangen:
Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises. 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.
Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders
over de taak. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en
het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
Het instellen en in stand houden van een (regionale) 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.

Inwerkingtreding
1 januari 2011,
laatstelijk gewijzigd
februari 2016

Vertegenwoordiging door
+ uit welk
orgaan

1 lid Burgemeester
q.q./wettelijk bepaald

Wet gemeenschappelijke
regelingen;
Wet veiligheidsregio;
Wet geneeskundige
hulpverlening;
Wet rampen en zware
ongevallen
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Naam regeling
(openbaar lichaam of
gemeenschap-pelijk
orgaan)
GR Stadsbank Oost
Nederland
Openbaar lichaam
https://decentrale.regelgevin
g.overheid.nl/cvdr/xhtmloutp
ut/Historie/Enschede/393891
/CVDR393891_1.html
Stadsbank Oost Nederland
Spelbergsweg 35-37
7512 DX te Enschede

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente
(GBTwente)
https://decentrale.regelgevin
g.overheid.nl/cvdr/xhtmloutp
ut/Historie/Hengelo/642388/
CVDR642388_1.html
Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente
Burg. Van der Dussenplein 1
7551 EB Hengelo (OV)

Deelnemers Overgedragen bevoegdheden
ev. te behartigen belangen

Datum /
wijzigingsdata
Wettelijke
voorschriften

Aalten, Almelo,
Berkelland,
Borne,
Bronckhorst,
Dinkelland,
Enschede,
GroenloLichtenvoorde,
Haaksbergen,
Hellendoorn,
Hengelo, Hof van
Twente, Lochem,
Losser,
Montferland,
Oldenzaal, Oude
IJsselstreek,
Rijssen-Holten,
Tubbergen,
Twenterand,
Wierden en
Winterswijk.

Overgedragen bevoegdheden:
Artikel 5 Gemeenschappelijke regeling van de stadsbank
Oost-Nederland 2005

Almelo, Borne,
Enschede,
Haaksbergen,
Hengelo, Losser,
Oldenzaal en
Twenterand.

Overgedragen bevoegdheden:
Artikel 5 Gemeenschappelijke regeling van Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente.

Te behartigen belangen:
Deelnemen aan krediettransacties, treffen van
schuldenregelingen, budgetbeheer, afgifte van verklaringen
op grond van de Fw, bewindvoering en curatele op grond van
de Fw, bewindvoering op grond van het BW, verrichten van
diensten in het kader van de beschikbaarheid/nuttigheid,
preventie, bevorderen van de spaarzin, zorg dragen voor een
harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de
onderneming.

Inwerkingtreding 2002,
laatstelijk gewijzigd per 1
februari 2016.

Vertegenwoordiging
door + uit
welk orgaan
1 lid AB door en uit
B&W

Wet gemeenschappelijke
regelingen;
Wet op het
consumentenkrediet;
Wet toezicht
kredietwezen;
Faillissementswet;
Wet schuldsanering
natuurlijke personen.

1 januari 2009, gewijzigd
per 14 juli 2020

Te behartigen belangen:
De heffing en invordering van belastingen en rechten, de
uitvoering van kwijten en de uitvoering van de Wet
waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt
begrepen het verstrekken van vastgoed-gegevens aan de
deelnemers en derden.

1 lid AB door en uit
B&W; lid DB (positie
delen met Borne,
Oldenzaal en
Losser).

Wet gemeenschappelijke
regelingen;
Gemeentewet.
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Naam regeling

Deelnemers

Overgedragen bevoegdheden
ev. te behartigen belangen

openbaar lichaam
of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Crematoria
Twente/
Crematoria
Twente/Oost
Nederland BV

Datum /
wijzigingsdata
Wettelijke
voorschriften

Almelo, Berkelland,
Borne, Dinkelland,
Enschede,
Haaksbergen, Hengelo
(O), Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal,
Tubbergen en Wierden

Overgedragen bevoegdheden:
Artikel 3 Gemeenschappelijke regeling tot stichting en
exploitatie van één of meer crematoria in Twente.

Inwerkingtreding
13 december 1972,
gewijzigd per
8 januari 2016.

Vertegenwoordi
gd door + uit
welk orgaan

1 lid AB + plv door en
uit B&W

Te behartigen belangen:
Het stichten en exploiteren van crematoria

Openbaar lichaam
https://decentrale.regelgevin
g.overheid.nl/cvdr/xhtmloutp
ut/Historie/Enschede/390769
/CVDR390769_1.html
Crematoria Twente/Oost
Nederland
Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede

Omgevingsdienst
Twente (ODT)
https://decentrale.regelg
eving.overheid.nl/cvdr/x
htmloutput/Historie/Over
ijssel/603181/CVDR6031
81_2.html
Omgevingsdienst Twente
(ODT)
Haven Zuidwijde 30
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Wet gemeenschappelijke
regelingen;
Wet op de lijkbezorging.

Almelo, Borne,
Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo,
Hof van Twente, Losser,
Oldenzaal, RijssenHolten, Tubbergen,
Twenterand, Wierden
en de provincie
Overijssel

Overgedragen bevoegdheden:
Op basis van Mandaatbesluit Omgevingsdienst Twente
Haaksbergen (8.52)
Te behartigen belangen:
Individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op
het gebied van het voorbereiden van beschikkingen, het
toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften,
neergelegd in wet- en regelgeving en in beschikkingen en
aanvullende taken en bevoegdheden welke door het bevoegd
gezag aan de Omgevingsdienst Twente zijn gemandateerd.
Uitvoering van de, op grond van artikel 5.4, eerste lid en 5.5
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verplichte
basistaken.

Inwerkingtreding
17 oktober 2017
Operationeel per
1 januari 2019, gewijzigd
per 28 juli 2020

1 lid AB + plv door en
uit B&W

Wet gemeenschappelijke
regelingen;
Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht.

Het betreft in hoofdzaak de activiteiten op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu. Bij de
uitvoering van deze werkzaamheden dient voldaan te worden
aan vastgestelde normen (de kwaliteitscriteria 2.1.).
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Naam regeling

Deelnemers

(openbaar lichaam of
gemeenschappelijk
orgaan)
Euregio
(formeel geen GR naar Nederlands
recht, doch gebaseerd op Verdrag
van Anholt)

Overgedragen bevoegdheden
ev. te behartigen belangen

Wettelijke
voorschriften
104 Duitse
gemeenten
26 Nederlandse
gemeenten
(zie lijst bij
statuten Euregio)

Euregio
Enscheder Straße 362
D-48599 Gronau

Te behartigen belangen:
Het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de
regionale grensoverschrijdende samenwerking van
haar leden.
Artikel 2, lid 6 Statuten Euregio
Het benutten van grensoverschrijdende activiteiten,
met name op de gebieden van sociaal-culturele
integratie (waaronder alledaagse grensvragen),
toerisme/cultuur, sport en educatie, ruimtelijke
structuur/infrastructuur, wetenschap & technologie

https://decentrale.regelgeving.over
heid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/H
engelo/600142/CVDR600142_1.htm
l
Uitvoeringsorganisatie gemeente
Hengelo
Burg. Van der Dussenplein 1
7551 EB Hengelo

Aangenomen op
09-06-1999 te Münster,
gewijzigd op
19-01-2001 in Wettringen
en op
27-01-2006 in Bad
Bentheim en op
23-01-2009 in Gronau.

Vertegenwoordi
gd door + uit
welk orgaan

Burgemeester is
voorzitter; 1 raadslid +
plv door raad en uit raad
of B&W

Gewijzigd per januari
2016
Basis: Verdrag GV.NW. 5.
530/SGV.NW.101 =
Verdrag van Anholt

Postbus 6008
NL-7503 GA Enschede

Gemeenschappelijke
Regeling samenwerking
sociale zaken Borne,
Haaksbergen en Hengelo

Datum
(wijzigingsdata)

Borne,
Haaksbergen en
Hengelo, waarbij
Hengelo als
centrumgemeente
is aangewezen

Gemandateerde bevoegdheden:
De uitoefening van de uitvoerende bevoegdheden die
zijn opgenomen in de Mandaatbesluiten samenwerking sociale zaken Borne en Hengelo en
Haaksbergen en Hengelo, die als bijlagen zijn
gehecht aan deze regeling. (bijlage 1a en 1b)
Te behartigen belangen:
Samenwerking op het terrein van sociale zaken
teneinde de kwaliteit te versterken, de continuïteit
van de dienstverlening te waarborgen en de
efficiency en effectiviteit van algemene en meer
specialistische taken te vergroten.

Inwerkingtreding op
31 mei 2016

1 lid portefeuillehouderoverleg door en uit B&W

Wet gemeenschappelijke
regelingen
Sociale wetgeving
(diversen)
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