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Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten verplicht om 
een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan het bestuur van de 
gemeente Waterland deelneemt. 
 
Volgens dit artikel van bevat het register de volgende onderdelen: 
a. de deelnemers; 
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband + 
    worden beheerst; 
c. de bevoegdheden die de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede  
    volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen; 
d. het adres en de vestigingsplaats; 
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 
 
Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften vermeld van algemene aard, die ook de 
bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de gemeentewet, de Wgr, 
en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen die op het samenwerkings-
verband van toepassing zijn. 
 
Daarnaast is onder het kopje overige aantekeningen de behandelend ambtenaar vermeld van de 
betreffende gemeenschappelijke regeling. 
 
Gemeenschappelijke regelingen: 

 
� Gemeentelijke Gezondheidsdienst Waterland (GGD) 
� Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland inclusief Waterlands Archief (ISW)  
� Vervoerregio Amsterdam  
� Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2014 (VrZW) 
� Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 
� Recreatieschap Twiske-Waterland 
� Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam  
� Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties in het sociale 

domein 
� Gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad 2012 
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GGD Zaanstreek-Waterland 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaansteek-Waterland 
(GGD) 
 
Deelnemers                                 
De raden, colleges van burgemeester en wethouders, en de burgemeesters elk voor zover zij voor 
hun eigen gemeenten bevoegd zijn, van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang, 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Wet Publieke Gezondheid  
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Het openbaar lichaam is bevoegd tot: 
a. het oprichten en instandhouden van een doelmatig georganiseerde GGD, als bedoeld in 
de Wpg; 
b. het opstellen van een ( deel van het)crisisplan in het kader van een infectiecrisis welke 
gezamenlijk met het bestuur van de veiligheidsregio dient te worden vastgesteld; 
c. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, met inachtneming van het 
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling "Geneeskundige hulpverleningsorganisatie 
in de regio"; 
d. het uitvoeren van taken voortkomend uit andere wetgeving. 
 
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Vurehout 2, 1507 EC Zaandam 
Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 1 januari 1999 
Laatst gewijzigd: 1 januari 2016 (ingangsdatumwijziging); besluitvorming wijziging in nov/dec 
2015 
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Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Waterland 
 
Naam van de regeling                            
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland inclusief Waterlands Archief (ISW)  
 
Deelnemers                                 
De raden, de colleges van burgemeester & wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland  en Zeevang;  
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Archiefwet 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Binnenkort blijven alleen archieftaken. 
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Waterlandlaan 81, Purmerend 
Postadres: Postbus 188, 1440 AD Purmerend 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 15 september 1971 
Laatst gewijzigd: 1 januari 2006. 
april 2017: ISW is met ingang van 1 januari 2017 niet meer actief. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe GR Waterlands Archief. 
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Vervoerregio Amsterdam 

 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam 
 
Deelnemers                                 
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, 
Wormerland en Zaanstad. 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Verkeer en vervoer 
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Weesperstraat 111, 1018 VN Amsterdam 
Postadres: Postbus 626, 1000 AP Amsterdam 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 1 mei 1992 
gewijzigd: 6 juli 2006 
gewijzigd: 28 november 2013 (gepubliceerd 19 december 2013) 
Laatste gewijzigd: wijziging in voorbereiding mrt 2017 
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Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2014 
 
Deelnemers                                 
De colleges van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland en Zaanstad.  
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet veiligheidsregio’s 
Wet Publieke Gezondheidszorg 
Tijdelijke Wet Ambulancezorg 
Wet Politie 2012 
Wet gemeenschappelijke regeling 
Gemeentewet  
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de 

volgende terreinen: 

a. brandweerzorg; 

b.geneeskundige hulpverlening; 

c.rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

d.het beheer van een gemeenschappelijke meldkamerfunctie. 

 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam 
Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 29 november 2007 
Gewijzigd: 17 december 2010 
Laatst gewijzigd: 2016.  
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Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 
 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 
 
Deelnemers                                 
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan door de gemeenteraden en colleges van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Wet  Sociale Werkvoorziening (Wsw) 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2 van de Wsw dragen de gemeentebesturen 
aan het openbaar lichaam hun bevoegdheden over ter zake van de in artikel 4 van de 
regeling genoemde taken.  
 
Artikel 4 
Het openbaar lichaam heeft tot doel door middel van de uitvoering van de Wsw te voorzien in 
arbeid al dan niet onder aangepaste omstandigheden, die zoveel mogelijk gericht is op behoud, 
herstel dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van die personen, die tot het verrichten 
van arbeid in staat zijn, doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen 
factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands 
niet aanwezig is, een en ander mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder 
normale omstandigheden. 
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Einsteinstraat 103, 1446 VE Purmerend 
Postadres: Postbus 404, 1440 AK Purmerend 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 1 april 1999 
Laatst gewijzigd: 1 januari 2006. Wordt per 1 januari 2018 opgeheven. 
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Recreatieschap Twiske-Waterland 

 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland 
 
Deelnemers                                 
Provincie Noord-Holland, stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeenten Beemster, Edam-
Volendam, Graft-De Rijp, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en 
Zaanstad. 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke regelingen 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
@ 
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46, Velsen Zuid 
Postadres: Postbus 2571, 2002 RB Haarlem 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
Vastgesteld: 4 april 2013 
Met terugwerkende kracht in werking getreden: 1 januari 2012 
Laatst gewijzigd: - 
 



Register Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Waterland 

 9

 

Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool 
Amsterdam  
 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling  ombudsman metropool Amsterdam 
 
Deelnemers                                 
Betreft raadsregeling 
 
De stadsregio Amsterdam, de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de raden van de 
gemeenten Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad en Amstelveen 
 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet gemeenschappelijke regeling 
Gemeentewet  
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
 
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan 
de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van 
verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen.   
 
Adres en plaats van vestiging 
Bezoekadres: Singel 250, 1016 AB Amsterdam 
Postadres: Postbus 11131, 1001 GC  Amsterdam 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto artikel 8, lid 2 van de wet. 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 28 november 2014 (treedt in werking op 1 januari 2014) (gepubliceerd 12 
december 2013). Treedt in 2017 gewijzigd in werking 
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Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking 
decentralisaties in sociaal domein 
 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties in het sociale domein 
 
Deelnemers                                 
De colleges van de gemeenten, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, 
Waterland, Zeevang, Purmerend, Beemster en Zaanstad 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet gemeenschappelijke regeling 
Jeugdwet 2015 
Wmo 2015 
Participatiewet 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Zie in de gemeenschappelijke regeling 
 
Adres en plaats van vestiging 
n.v.t. 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Regeling zonder meer 
 
Opmerkingen 
Inwerking getreden op: 1 februari 2014 
Laatst gewijzigd: 1 februari 2016 
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Gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad 2012 
 
 
Naam van de regeling                            
Gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad 2012 
 
Deelnemers                                 
College  en raadsregeling  
Als deelnemers worden in principe de portefeuillehouders onderwijs van de gemeenten 
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland aangewezen. 
 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband 
worden beheerst 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Wet op het primair onderwijs 
 
Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen 
Het gemeenschappelijk orgaan oefent de bevoegdheden van de raad uit als bedoeld 
ín onder meer artikel 48 van de Wpo, alsmede de bevoegdheden van de raad en het 
college als beschreven in de statuten van de Stichting, voor zover uit de wet of 
statuten ten minste niet voortvloeit dat een bepaalde bevoegdheid uitsluitend voor de 
desbetreffende gemeente geldt, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot een besluit als 
bedoeld in artikel 106 Wpo (onder meer vervreemding van een gebouw) of artikel 48 
lid 5 Wpo (opheffing van een school). 
Aan de afzonderlijke gemeenten blijft voorbehouden: de goedkeuring van een besluit 
tot wijziging van de statuten voor zover die zijn gericht op fusie van de Stichting met 
een andere onderwijsorganisatie. 
 
Adres en plaats van vestiging 
Postadres: Gemeente Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer 

 
Instellen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan 
Openbaar lichaam 
 
Opmerkingen 
De regeling is voor onbepaalde tijd 
Inwerking getreden op: 22-03-2013 
Laatst gewijzigd: - 
 


