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Inhoud van het register
Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de
gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt (art. 26 Wet
gemeenschappelijke regelingen, hierna: Wgr).
In het register wordt op grond van artikel 136, lid 2, Wgr van iedere regeling in ieder
geval vermeld:
a. de deelnemende bestuursorganen en de datum van hun toetreding;
b. de openbare lichamen waarvan de deelnemende bestuursorganen onderdeel
uitmaken;
c. het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 26, tweede lid, artikel 41, eerste
lid, artikel 50a, eerste lid, artikel 52, eerste lid, artikel 62, artikel 74, eerste lid,
of artikel 84, eerste lid;
d. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het
samenwerkingsverband worden beheerst;
e. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10,
tweede lid, tweede zin, krachtens de regeling zijn overgedragen;
f. het adres, gegevens over bereikbaarheid en de plaats van vestiging;
g. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een
gemeenschappelijk orgaan is ingesteld en onder welke naam, dan wel
toepassing of overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan artikel 8, vierde
lid, alsmede de datum van hun instelling onderscheidenlijk vanaf welke datum
toepassing of overeenkomstige toepassing wordt gegeven;
h. een verwijzing naar de geconsolideerde tekst van de regeling;
i. een overzicht van de wijzigingen van de regeling en een verwijzing naar de
bijbehorende geconsolideerde versies van de regeling.
Deze gegevens komen in dit register per gemeenschappelijke regeling aan de orde.
Overzicht gemeenschappelijke regelingen gemeente Scherpenzeel
1. GR Veiligheids – en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
2. GR Regio De Vallei
3. GR Regio FoodValley
4. GR Omgevingsdienst de Vallei

1. GR Veiligheids – en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
Deelnemers

Gemeenten Arnhem/ Barneveld/ Doesburg/ Duiven/ Ede/
Lingewaard/
Nijkerk/
Overbetuwe/
Renkum/
Rheden/
Rhijnwaarden/
Rozendaal/
Scherpenzeel/
Wageningen/
Westervoort/ Zevenaar

Toetredingsdatu
m
Wettelijke
voorschriften
mbt
bevoegdheden
samenwerkingsv
erband

1 januari 2011

Aan
regeling
overgedragen
bevoegdheden

De GR heeft de taken en bevoegdheden die genoemd zijn in de
artikelen 4, 5 en 6 van de GR Veiligheids- en gezondheidsregio
Gelderland-Midden 2011

Adres

Postbus 5364 / 6802 EJ Arnhem

Openbaar
lichaam
of
gemeenschappeli
jk orgaan

Openbaar lichaam

Vindplaats
regeling
(wijzigingen
regeling)
en
contactgegegeve
ns

ver
gem.reg
veiligheidsregio
ijsselland
https://cms.vggm.nl/sites/default/files/202105/GR_VGGM_compleet_met_ondertekening.pdf

Wet gemeenschappelijke regelingen;
Wet Veiligheidsregio’s.

(vggm.nl)

Contactgegevens Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden | Overheid.nl
https://almanak.overheid.nl/23862423/Gemeenschappelijke_Re
geling_Veiligheids-_en_Gezondheidsregio_Gelderland-Midden

2. GR Regio De Vallei
Deelnemers

Gemeenten Barneveld/ Ede/ Nijkerk/ Scherpenzeel/ Wageningen

Toetredingsdatu
m
Wettelijke
voorschriften
mbt
bevoegdheden
samenwerkingsv
erband

1 januari 1992
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gemeentewet.

Aan
regeling
overgedragen
bevoegdheden

De GR heeft de taken en bevoegdheden die genoemd zijn in de
artikelen 3 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De
Vallei

Adres

Postbus 9022 / 6710 HK Ede

Openbaar
lichaam
of
gemeenschappeli
jk orgaan

Openbaar lichaam

Vindplaats
regeling
(wijzigingen
regeling)
en
contactgegegeve
ns

Contactgegevens Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei |
Overheid.nl
https://almanak.overheid.nl/27792824/Gemeenschappelijke_Re
geling_Regio_De_Vallei/

3. GR Regio FoodValley
Deelnemers
Toetredingsdatu
m
Wettelijke
voorschriften
mbt
bevoegdheden
samenwerkingsv
erband

Gemeenten Barneveld/Ede/Nijkerk/Renswoude/Rhenen/
Scherpenzeel/Veenendaal/Wageningen
9 februari 2011
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gemeentewet;
Algemene wet bestuursrecht.

Aan
regeling
overgedragen
bevoegdheden

De GR heeft de taken en bevoegdheden die genoemd zijn in de
artikelen 3, 4 en 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio
FoodValley

Adres

Postbus 9022/6710 HK Ede

Openbaar
lichaam
of
gemeenschappeli
jk orgaan

Openbaar lichaam

Vindplaats
regeling
(wijzigingen
regeling)
en
contactgegegeve
ns

Samenwerkende gemeenten | Regio Foodvalley
https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons/samenwerkendegemeenten
Contactgegevens Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
| Overheid.nl

https://almanak.overheid.nl/28196413/Gemeenschappelijke_Re
geling_Regio_FoodValley
4. GR Omgevingsdienst de Vallei
Deelnemers

Provincie Gelderland/gemeenten
Scherpenzeel/ Wageningen

Barneveld/

Ede/

Nijkerk/

Toestredingsda
tum
Wettelijke
voorschriften
mbt
bevoegdheden
samenwerkings
verband

14 november 2012

Aan
regeling
overgedragen
bevoegdheden

Bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
(OddV) is een openbaar lichaam ingesteld dat van rechtswege de
bevoegdheden bezit om aan het maatschappelijk rechtsverkeer
deel te kunnen nemen. Aan het openbaar lichaam of
bestuursorganen van het
openbaar
lichaam zijn geen
publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

Adres

Postbus 9024 / 6710 HM Ede

Openbaar
lichaam
of
gemeenschapp
elijk orgaan

Openbaar lichaam

Vindplaats
regeling
(Wijzigingen
regeling)
en
contactgegegev
ens

Contactgegevens Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
De Vallei | Overheid.nl
https://almanak.overheid.nl/28190796/Gemeenschappelijke_regel
ing_Omgevingsdienst_De_Vallei

Wet gemeenschappelijke regelingen;
Provinciewet;
Gemeentewet.

Het register Gemeenschappelijke Regelingen is geactualiseerd wegens liquidatie van GR
Permar per 1 januari 2018, waarvan de financiële afwikkeling in 2021 is afgerond.

Dit geactualiseerde Register Gemeenschappelijke Regelingen 2022 vervangt het
Register Gemeenschappelijke Regelingen 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
op 1 februari 2022.

W.A. Atsma
Secretaris

M.W. Jaeger
burgemeester

