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REGIO STEDENDRIEHOEK  

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Regeling Regio Stedendriehoek 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Brummen 

 Gemeente Deventer 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Lochem 

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Zutphen  

 Gemeente Heerde 

 

3. Het adres en de plaats van vestiging 

Bezoekadres:   H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello  

Postadres:    Postbus 120, 7390 AC Twello 

Statutaire vestiging:  Apeldoorn 

 

4. Overgedragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

Artikel 4 

De door de regio in het kader van het doel van deze gemeenschappelijke regeling te 

behartigen belangen zijn een evenwichtige ontwikkeling van het gebied en 

versterking van de kwaliteit van het vestigingsklimaat door onder andere: 

a. verbetering van het innovatieve vermogen van de regionale economie door 

innovaties in de industrie, zorg, ICT en zakelijke dienstverlening; 

b. vergroting van de sociale betrokkenheid en participatie van mensen in het 

onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven; 

c. verbetering van de externe en interne bereikbaarheid door middel van een 

verbeterd snelwegennet, goede noord-zuid verbindingen, doorstroming op de 

stedelijke invalswegen en een beter gebruik van het regionaal openbaar vervoer 

en voor korte afstanden de fiets; 

d. versterking van de kwaliteit van de leefomgeving door onder andere regionale 

afstemming van het gezamenlijke programma van wonen, werken en 

voorzieningen, verduurzaming van de voorraad woningen en kantoren, 

herontwikkeling van verouderde plekken en delen in stad of dorp, beter 

beleefbaar en bruikbaar maken van landschappen en versterking van lokale 

identiteiten en cultuurhistorische rijkdom. 
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De behartiging van de genoemde belangen omvat onder meer: 

a. de bevordering van overleg met en tussen de gemeenten ter afstemming en 

coördinatie van gemeentelijke beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen; 

b. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepalingen; 

c. het voeren van overleg met de provinciale- en rijksoverheid en het voorstaan van 

deze belangen ook bij andere instellingen, waaronder belangengroepen, 

maatschappelijke organisaties en private partijen; 

d. het geven van voorlichting inzake de belangenbehartiging in de ruimste zin door 

de regio.  

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Openbaar lichaam:  Regio Stedendriehoek 

Organen:   Regioraad, dagelijks bestuur en voorzitter 

 

6. Datum van oprichting  en wijzigingen 

Oprichting:   1 mei 1995 

Wijzigingen:   17 juni 2004 (6e wijziging) 

     

    31 december 2004 (7e wijziging) 

 

    15 november 2005 (8e wijziging) 

Onderdelen van de Regeling regio Stedendriehoek 

herzien en aanpassen  

 

28 februari 2017 (9e wijziging) 

 

20 februari 2018 (10e wijziging) 

 

5 augustus 2019 (11e wijziging) 

Toetreding Heerde tot de Regeling regio Stedendriehoek 
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GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND 

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Aalten 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Brummen 

 Gemeente Doetinchem 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Lochem 

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Winterswijk 

 Gemeente Zutphen 

 Gemeente Berkelland 

 Gemeente Bronckhorst 

 Gemeente Montferland 

 Gemeente Oost Gelre 

 Gemeente Oude IJsselstreek 

 Gemeente Elburg 

 Gemeente Ermelo 

 Gemeente Harderwijk 

 Gemeente Nunspeet 

 Gemeente Oldebroek 

 Gemeente Putten 

 Gemeente Heerde 

 Gemeente Hattem 

 

3. Het adres en de plaats van vestiging 

Bezoekadres:   Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 

Postadres:   Postbus 3, 7200 AA Zutphen 

Statutaire vestiging:  Apeldoorn 

 

4. Overgedragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

Artikel 4 Taken 

1) De colleges dragen op aan de GGD: 
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a. de uitvoering van de taken genoemd in de artikelen 2, tweede lid, onder a tot 

en met g, 5, tweede lid, onder e, 5a en 6, eerste lid, van de Wet publieke 

gezondheid, en  

b. het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen, bedoeld in artikel 1.61, eerste lid, en artikel 

2.19, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen.  

2) De colleges dragen op aan de GGD de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, 

bedoeld in artikelen 2, tweede lid, onder h en 5, eerste en tweede lid, onder a tot 

en met d, van de Wet publieke gezondheid, alsmede de uitvoering van het 

vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 6b, derde lid, van de Wet publieke 

gezondheid. 

3) Een college kan het algemeen bestuur verzoeken de taken, bedoeld in het 

tweede lid, of onderdelen daarvan, voor hem niet uit te voeren. Een college kan 

een verzoek als bedoeld in de vorige volzin één keer per twee jaar indien en voor 

het eerst in 2017.  

4) Het terugnemen van enige taak, als bedoeld in het derde lid, geschiedt per 1 

januari van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten 

minste één kalenderjaar.  

5) Het college dat het verzoek, bedoeld in het derde lid, doet, geeft opdracht tot het 

uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de financiële, personele en 

overige gevolgen. De formulering van de onderzoeksopdracht en de keuze van 

onderzoeker komen tot stand in overeenstemming met het dagelijks bestuur. De 

kosten van het uitvoeren van het onderzoek komen voor rekening van het college 

dat het verzoek, bedoeld in het derde lid, doet.  

6) Het algemeen bestuur neemt op basis van het onderzoek, bedoeld in het vijfde 

lid, een besluit over het afhandelen van de financiële, personele en overige 

gevolgen van het verzoek, bedoeld in het derde lid, voor de GGD. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat de betrokken gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse 

gevolg zijn van honorering van het verzoek, bedoeld in het derde lid, en dat de 

overige gemeenten hiervan geen financieel nadeel ondervinden.  

7) Het algemeen bestuur neemt het besluit, bedoeld in het zesde lid, met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de leden van het algemeen bestuur 

die samen ten minste twee derde van het aantal in het algemeen bestuur uit te 

brengen stemmen vertegenwoordigen.  

8) Het college dat een verzoek als bedoeld in het derde lid heeft gedaan, neemt na 

het besluit van het algemeen bestuur, bedoeld in het zesde lid, een definitief 

besluit.  

9) De GGD kan diensten, anders dan die bedoeld in het eerste en tweede lid, 

verlenen aan één of meer gemeenten, als deze daarom verzoeken en het 

algemeen bestuur daartoe besluit.  



6 
 

10) Het algemeen bestuur kan een modeldienstverleningsovereenkomst vaststellen 

voor dienstverlening, als bedoeld in het negende lid. In deze modelovereenkomst 

wordt in elk geval geregeld:  

a. de diensten en prestaties die de GGD levert; 

b. de kosten die de GGD daarvoor in rekening brengt; 

c. de voorwaarden voor de uitvoering van de opgedragen taken, en 

d. de wijze van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst.  

11) Bij het verlenen van diensten aan derden wordt in acht genomen dat te allen tijde 

het merendeel van de diensten wordt verleend aan de gemeenten.  

 

Artikel 5 Bevoegdheden 

1) Ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, dragen de 

colleges hun bevoegdheden, genoemd in de wetten genoemd in artikel 4, eerste 

en tweede lid, over aan het bestuur van de GGD.  

2) Onderdeel van een verzoek als bedoeld in artikel 4, derde lid, en een besluit als 

bedoeld in artikel 4, achtste lid, is de wijziging in de overgedragen bevoegdheden 

voor de taken die de gemeente niet meer door de GGD wil laten uitvoeren. De 

regeling hoeft hiervoor niet te worden gewijzigd.  

3) Ten behoeve van de taken, bedoeld in artikel 4, negende lid, kan overdracht van 

bevoegdheden plaatsvinden op voorstel van het betreffende college, zonder dat 

hiervoor de regeling hoeft te worden gewijzigd.  

4) De directeur is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, 

eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Aan de 

directeur komen de bevoegdheden als toezichthouder toe, genoemd in de 

Algemene wet bestuursrecht en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen.  

5) Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in 

stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en 

onderlinge waarborgmaatschappijen, als bedoeld in artikel 31a van de wet.  

6) Het algemeen bestuur neemt het besluit, bedoeld in het vijfde lid, met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de leden van het algemeen bestuur 

die samen ten minste twee derde van het aantal in het algemeen bestuur uit te 

brengen stemmen vertegenwoordigen.  

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Openbaar lichaam: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost 

Gelderland 

Organen: Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter 
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6. Datum van oprichting en wijzigingen 

Oprichting:   31 december 2004 

Wijzigingen:   28 maart 2006 (1e wijziging) 

 

15 oktober 2007 (2e wijziging) 

Toetreding Noord Veluwe per 1 januari 2008 

 

1 januari 2011 (3e wijziging) 

Uittreden gemeente Deventer en toetreden gemeente 

Heerde i.v.m. congruentie met VNOG 

 

1 januari 2013 (4e wijziging) 

Naamswijziging i.v.m. toetreding gemeente Hattem 

 

12 juli 2016 (5e wijziging) 

Nieuwe regeling 

 

9 maart 2020 (6e wijziging) 

Wijziging artikel 4, toevoeging zin “alsmede de 

uitvoering van het vaccinatieprogramma, bedoeld in 

artikel 6b, derde lid, van de Wet publieke gezondheid.” 
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VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND 

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Aalten 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Berkelland 

 Gemeente Bronckhorst 

 Gemeente Brummen 

 Gemeente Doetinchem 

 Gemeente Elburg 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Ermelo 

 Gemeente Harderwijk  

 Gemeente Hattem 

 Gemeente Heerde 

 Gemeente Lochem 

 Gemeente Montferland 

 Gemeente Nunspeet 

 Gemeente Oldebroek 

 Gemeente Oost Gelre 

 Gemeente Oude IJsselstreek 

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Winterswijk 

 Gemeente Zutphen 

 Gemeente Putten 

 

3. Het adres en plaats van vestiging 

Bezoekadres:   Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn 

Postadres:   Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn 

 

4. Overgedragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

De bestuursorganen van de VNOG komen de bevoegdheden toe, zoals deze 

voortvloeien uit de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij 

rampen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer. 

Inmiddels Wet op de Veiligheidsregio’s.  
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Artikel 10 Wet Veiligheidsregio’s 

Bij de regeling worden aan het bestuur van de veiligheidsregio de volgende taken en 

bevoegdheden overgedragen: 

a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

b. 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; 

c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, 

bedoeld in artikel 3, eerste lid; 

d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

e. het instellen en in stand houden van een brandweer; 

f. het instellen en in stand houden van een GHOR; 

g. het voorzien in de meldkamerfunctie; 

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de 

diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten 

en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Openbaar lichaam:  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

Organen:   Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter 

 

6. Datum van oprichting en wijzigingen 

Oprichting:   1 april 2010 

Wijzigingen:   1 januari 2017 (1e wijziging) 
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OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL (OVIJ) 

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Brummen 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Voorst 

 Provincie Gelderland 

 

3. Het adres en plaats van vestiging 

Bezoekadres:   Marktplein , 7311 LG Apeldoorn 

Postadres:   Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn 

Statutaire vestiging:  Apeldoorn 

 

4. Overgedragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

Artikel 7 Bevoegdheden 

1) De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het 

openbaar lichaam. 

2) De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlenging van mandaat, 

volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.  

Artikel 8 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden 

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot: 

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten; 

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen; 

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van onroerende zaken; 

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken; 

e. commerciële dienstverlening aan private partijen.  

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Openbaar lichaam:  Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Organen:   Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter 

 

 

6. Datum van oprichting en wijzigingen 

Oprichting:   28 november 2012 
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Wijzigingen:   28 juni 2016 (1e wijziging) 

Vanwege de wetswijziging was het wenselijk om de 

regeling op onderdelen aan te passen 

 

6 november 2018 (2e wijziging) 

Verschillende artikelen zijn gewijzigd 

 

1 april 2019 (3e wijziging) 

Gemeenteraad Voorst heeft de Wijziging 

gemeenschappelijke regeling OVIJ vastgesteld 
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TRIBUUT BELASTINGSAMENWERKING 

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Lochem 

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Zutphen 

 

3. Het adres en de plaats van vestiging 

Bezoekadres:    Parkweg 5, 8161 CK Epe 

Postadres:    Postbus 280, 8160 AG Epe 

Statutaire vestiging:   Epe 

 

4. Overgedragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

Artikel 4 Advisering 

De bedrijfsvoeringsorganisatie adviseert de deelnemers over de voorbereiding en de 

openstelling van belastingbeleid en belastingverordeningen, waarvan de heffing en 

invordering bij of krachtens deze regeling is overgedragen aan de 

bedrijfsvoeringsorganisatie.  

 

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden 

1) Aan de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt overgedragen de bevoegdheid tot 

a. de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen; 

b. de uitvoering van de kwijtscheldingsregels.  

2) De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur hun 

bevoegdheden over inzake: 

a. de Wet waardering onroerende zaken, en 

b. de gemeentelijke belastingen met uitzondering van de bevoegdheden 

genoemd in: 

i. artikel  63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 

ii. de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet; 

iii. de Wet op de bedrijveninvesteringszones; 

iv. de Verordening op de heffing en invordering van de haven-, kade- en 

opslaggelden van de gemeente Lochem. 

3) De werkzaamheden worden nader omschreven in 

dienstverleningsovereenkomsten.  
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Artikel 6 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden 

De bedrijfsvoeringsorganisatie is behoudens instemming van de deelnemers niet 

bevoegd tot: 

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten; 

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen; 

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken; 

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken; 

e. dienstverlening aan private partijen of publieke lichamen anders dan de 

deelnemers.  

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Bedrijfsvoeringsorganisatie:  Tribuut belastingsamenwerking 

Bestuur:    Voorzitter en leden 

 

6. Datum van oprichting en wijzigingen 

Oprichting:    1 januari 2016 

Wijzigingen:    20 januari 2020 (1e wijziging) 

De bevoegdheden die aan Tribuut zijn 

overgedragen, moet duidelijk in de 

Gemeenschappelijke Regeling worden 

geformuleerd 
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BASISMOBILITEIT (PLUSOV) 

1. Naam gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit 

 

2. Deelnemers 

 Gemeente Apeldoorn 

 Gemeente Brummen 

 Gemeente Deventer 

 Gemeente Epe 

 Gemeente Hattem 

 Gemeente Heerde 

 Gemeente Lochem 

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Zutphen 

 

3. Het adres en de plaats van vestiging 

Bezoekadres:  Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem 

Postadres:    Postbus 44, 7240, AA Lochem 

Statutaire vestiging:   Lochem 

 

4. Overdragen bevoegdheden en wettelijke voorschriften waardoor deze worden 

beheerst 

Artikel 4 Taken 

1) De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft ter verwezenlijking van de belangen 

genoemd in artikel 3 de volgende taken: 

a. het organiseren, begeleiden en uitvoeren van het doelgroepenvervoer; 

b. het organiseren, begeleiden en uitvoeren van het aanvullend openbaar 

vervoer in Gelderland onder de voorwaarde dat is voldaan aan het bepaalde 

in artikel 7.  

2) De bedrijfsvoeringsorganisatie voert de taak bedoeld in het eerste lid, onder a, of 

onderdelen daarvan eerst uit nadat daartoe per doelgroep met de betrokken 

deelnemer een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan, waarin onder meer 

afspraken over de uit de taak of onderdelen daarvan voortvloeiende 

werkzaamheden worden neergelegd.  

3) Een deelnemer kan het bestuur schriftelijk meedelen het voornemen te hebben 

de taak bedoeld in het eerste lid onder a, of onderdelen daarvan, niet langer door 

de bedrijfsvoeringsorganisatie te laten uitvoeren. Er wordt een opzegtermijn van 

ten minste één jaar in acht genomen. De betrokken deelnemer vermeldt in zijn 

voornemen de exacte datum.  
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4) De deelnemer die zijn voornemen aan het bestuur heeft meegedeeld, geeft 

opdracht tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de financiële, 

personele en overige gevolgen van het niet langer uitvoeren van de taak bedoeld 

in het eerste lid, onder a, of onderdelen daarvan. De formulering van de 

onderzoeksopdracht en de keuze van de onderzoeker komen tot stand in een op 

overeenstemming gericht overleg met het bestuur. De kosten van het uitvoeren 

van het onderzoek komen voor rekening van de betrokken deelnemer.  

5) Het bestuur neemt binnen acht weken na ontvangst van de uitkomsten van het 

onderzoek een besluit over het afhandelen van de financiële, personele en 

overige gevolgen van het voornemen van de betrokken deelnemer voor de 

bedrijfsvoeringsorganisatie met dien verstande dat 

a. de betrokken deelnemer de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn 

van het niet langer laten uitvoeren van de taak bedoeld in het eerste lid, 

onder a, of onderdelen daarvan, en 

b. de overige deelnemers hiervan geen financieel nadeel mogen ondervinden.  

6) De betrokken deelnemer die zijn voornemen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie 

heeft meegedeeld, neemt binnen acht weken na het besluit van het bestuur een 

definitief besluit.  

7) De deelnemer die besloten heeft dat de bedrijfsvoeringsorganisatie de taak 

bedoeld in het eerste lid, onder a, of onderdelen daarvan niet langer uitvoert, 

voldoet binnen drie maanden na het nemen van het definitieve besluit aan de 

bedrijfsvoeringsorganisatie de in het besluit van het bestuur omschreven 

financiële verplichtingen.  

Artikel 5 Nieuwe taken 

1) Een deelnemer kan de bedrijfsvoeringsorganisatie ter verwezenlijking van de te 

behartigen belangen andere dan de in artikel 4, eerste lid, onder a, genoemde 

taak laten uitvoeren. Hiervoor wordt met de bedrijfsvoeringsorganisatie een 

dienstverleningsovereenkomst aangegaan.  

2) De aan deze taken verbonden kosten worden afzonderlijk geadministreerd en 

volledig toegerekend aan de betrokken deelnemer.  

 

Artikel 6 Bevoegdheden 

1) De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur de 

bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taak bedoeld in artikel 4, 

eerste lid, onder a, of onderdelen daarvan voor de betrokken deelnemer uitvoert op 

basis van de aangegane dienstverleningsovereenkomst.  

2) Onderdeel van een voornemen als bedoeld in artikel 4, derde lid, en een besluit als 

bedoeld in artikel 4, zesde lid, is de wijziging in de overgedragen bevoegdheden voor 

de taak of onderdelen daarvan, die de deelnemer niet meer door de 

bedrijfsvoeringsorganisatie wil laten uitvoeren. De regeling hoeft niet te worden 

gewijzigd.  
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3) Voor de taken bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan overdacht van bevoegdheden 

plaatsvinden op voorstel van de betrokken deelnemer. De regeling hoeft niet te 

worden gewijzigd.  

4) De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur geen 

publiekrechtelijke bevoegdheden over.  

 

5. Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk 

orgaan 

Bedrijfsvoeringsorganisatie:  Vervoerscentrale Stedendriehoek 

Bestuur:    Voorzitter en leden 

 

6. Datum van oprichting en wijzigingen 

Oprichting:    10 maart 2016 

Wijzigingen:    4 september 2019 (1e wijziging) 

     Nieuwe regeling 

 

  

 

 


