Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen gemeente Oegstgeest (artikel 27 WGR) (versie: oktober 2017)
N
r

Naam

Postadres

Plaats
van
vestiging

1

Regionale Dienst
Openbare
Gezondheidszorg
Hollands Midden
(RDOG)

Postbus 121
2300 AC Leiden

2

Holland Rijnland

3

Omgevingsdienst
West-Holland
(ODWH)

Wettelijke
voorschriften

Toegekende bevoegdheden

Leiden

Openbaar lichaam
gemeenschappelijk
orgaan /
centrumgemeente
/bedrijfsvoeringsorganisatie
Openbaar lichaam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Wet publieke
gezondheid, Tijdelijke
wet
ambulancezorg, Wet
veiligheidsregio’s, Wet
publieke
gezondheid, Wet
kinderopvang,
Gemeentewet

Aan het openbaar lichaam Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden zijn door de
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten alle
bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op
enig moment nodig zijn voor de uitvoering van aan het
openbaar lichaam opgedragen taken.

Postbus 558
2316 XG Leiden

Leiden

Openbaar lichaam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Gemeentewet,
Huisvestingswet,
Leerplichtwet, Wet
educatie en
beroepsonderwijs, Wet
op het voortgezet
onderwijs, Wet op de
expertisecentra,
Participatiewet,
Jeugdwet, Wet
maatschappelijke
ondersteuning ,
Algemene Wet
Bestuursrecht

Het samenwerkingsorgaan voert binnen de vastgestelde
begroting en overige (wettelijke) kaders taken uit op de
volgende domeinen: Maatschappij;
Economie en Leefomgeving.

Art. 4, 5, 7

Postbus 159
2300 AD Leiden

Leiden

Openbaar lichaam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Gemeentewet,
Provinciewet,
Monumentenwet,
Ontgrondingenwet,
Wet
Luchtverontreiniging,
Waterwet, Wet
milieubeheer, Wet
geluidhinder, Wet
bodembescherming,
WABO, WRO,
Woningwet, Drank- en
Horecawet, WOB, Wet
Bibob

De Omgevingsdienst is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van en voor de deelnemende overheden en
staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en
veiligheid van de leefomgeving. in Holland Rijnland. De
Omgevingsdienst voert de milieutaken uit op
gemeentelijk en regionaal niveau.

Art 5,6

Gemeentelijke milieutaken
Voor de deelnemende gemeenten voert de
Omgevingsdienst milieutaken uit voor de volgende
onderwerpen: Asbest en andere gevaarlijke stoffen,
Bodemverontreiniging, Geluid, Geur, Milieuaspecten van
Ruimtelijke Ordening, Milieucommunicatie,
Milieuklachtentelefoon.
Vergunningverlening.
Toezicht op de naleving van de volgende wetten:
- Wet milieubeheer
- Wet geluidhinder
- Wet bodembescherming
- Wet milieugevaarlijke stoffen
Regionale milieutaken
Het namens de colleges van burgemeester en wethouders
dan wel de burgemeester van de deelnemende gemeenten
en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van
de bij of krachtens de hierboven genoemde wetten
toebedeelde taken en bevoegdheid.

Bij
regeling
toegeken
de
bevoegdh
eden
Art. 5

Deelnemers

Betrokken
bestuursorganen

Inwerkingtreding

Alphen aan den Rijn,
BodegravenReeuwijk, Gouda,
Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard,
Leiden, Leiderdorp,
Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout,
Oegstgeest,
Teylingen,
Voorschoten,
Waddinxveen,
Zoeterwoude, Zuidplas
Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk,
Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en
Zoeterwoude.

Gemeenteraden
Colleges van
burgemeesters en
wethouders
Burgemeesters

1 januari
2006

Gemeenteraden
Colleges van
burgemeesters en
wethouders

1 juni 2006

Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk (niet
alle milieutaken),
Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk,
Noordwijkerhout
(contractbasis),
Oegstgeest, Teylingen
Voorschoten,
Zoeterwoude en de
provincie Zuid-Holland

Gemeenteraden
Colleges van
burgemeesters en
wethouders

27 december
2000

4

Veiligheidsregio
Hollands Midden
(VRHM)

Postbus 1123, 2302
BC Leiden

Leiden

Openbaar lichaam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Gemeentewet, Wet
Veiligheidsregio’s,
Politiewet,
Gemeentewet, Wet
openbare
manifestaties, Wet
toelating
zorginstellingen, Wet
publieke
gezondheid, Wet FIDO

Aan het openbaar lichaam Veiligheidsregio zijn door de
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten alle
bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op
enig moment nodig zijn voor de uitvoering van aan het
openbaar lichaam opgedragen taken.
Als taken kunnen onder meer genoemd worden:
het inventariseren van risico’s van branden rampen en
crisis;
het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van
branden, rampen en crises;
het adviseren van het college van burgemeester en
wethouders over de brandweerzorg;
het voorbereiden op de bestrijding van branden en het
organiseren van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing;
het instellen en in standhouden van een 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 en tussen deze diensten en andere
diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d,
e, f en g genoemde taken.

Art. 6

Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Hillegom, Kaag
en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard,
Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk,
Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten,
Waddinxveen,
Zoeterwoude en
Zuidplas

Gemeenteraden
Colleges van
burgemeesters en
wethouders
Burgemeesters

1 januari
2006

5

Werkvoorzieningschap Kust-, Duinen Bollenstreek

Postbus 43
2215 ZG Voorhout

Voorhout

Openbaar lichaam

Participatiewet

Art. 4,5, 6

Katwijk, Hillegom,
Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen
en Wassenaar

Colleges van
burgemeester en
wethouders

1 januari
1998

6

Belastingssamenwerking GouweRijnland (BSGR)

Postbus 1141
2302 BC Leiden

Leiden

Openbaar lichaam

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Waterschapswet,
Gemeentewet, Wet
waardering onroerende
zaken, Algemene wet
inzake rijksbelastingen,
Algemene wet
bestuursrecht
Invorderingswet,
Kostenwet invordering
rijksbelastingen, Wet
dwangsom,
Faillissementswet,
Kadasterwet, artikel
15.93 van de Wet
milieubeheer, Wet op
bedrijveninvesteringszo
ne, Waterwet

De KDB heeft ten doel het op een bedrijfsmatig
verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor
de deelnemende gemeenten op het terrein van de
gesubsidieerde arbeid. Het voert daarbij in ieder geval de
volgende taak voor de gemeente Oegstgeest uit:
zorgdragen voor personen die een onder de Wsw vallende
indicatie beschut werk hebben ontvangen.
De BSGR behartigt de belangen van de deelnemers op het
gebied van:
-De heffing en invordering van belastingen;
-De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken,
waaronder tevens wordt begrepen de administratie van
vastgoedgegevens op basis van deze wet en het
verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en
derden. De BSGR kan deelnemers adviseren omtrent
belastingen, waarvan de heffing of invordering bij of
krachtens dit artikel is overgedragen aan het
samenwerkingsverband.

Art. 4, 5, 6

Hoogheemraadschap
van Rijnland en
Negen, gemeenten, te
weten Gouda,
Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten,
Wassenaar,
Zoeterwoude, Katwijk,
Bodegraven-Reeuwijk,
Waddinxveen

Colleges van
burgemeester en
wethouders
College van
dijkgraaf en
hoogheemraden

1 juli 2009

7

Servicepunt 71

Postbus 9100
2300 PC Leiden

Leiden

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeentewet

Uitvoering van ondersteunende
bedrijfsvoeringsprocessen op het gebied van ICT, inkoop,
financiën, HRM, juridische zaken en facilitaire zaken,
alsmede de sturing en toetsing ervan.

Art. 4 . e.v.

Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest,
Zoeterwoude

Colleges van
burgemeester en
wethouders

1 januari
2011

8

Inzamelen en
afvoeren van
huishoudelijk afval
(gemeente Leiden)

Postbus 9100,
2300 PC Leiden

Leiden

Centrumgemeente

Gemeentewet, Wet
milieubeheer

De gemeente Oegstgeest laat de werkzaamheden met
betrekking tot het inzamelen en afvoeren van het
huishoudelijk afval afkomstig van particuliere
huishoudens in de gemeente Oegstgeest door de
gemeente Leiden verrichten.

Art. 1

Leiden, Oegstgeest

Colleges van
burgemeester en
wethouders

1 januari
2001

9

GGZ Subsidies

Gemeente Leiden,
Team Stadsleven,
Postbus 9100, 2300
PC Leiden

Leiden

Centrumgemeente

Wet
gemeenschappelijke
regelingen,
Gemeentewet

Centrumgemeente Leiden draagt zorg voor het verlenen
van subsidie aan de instellingen, binnen het tevoren door
de deelnemende gemeenten in regio verband vastgestelde
financiële kader, onder toepasselijkheid van de Algemene

Art. 2, 3

Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop,

Gemeenteraden
Colleges van
burgemeesters en
wethouders

1 januari
2011

subsidie-verordening van de gemeente Leiden.
De centrumgemeente:
-treedt op als beslisser op aanvragen en bezwaarschriften
betreffende subsidies;
treedt op als bestuurlijk partners voor de subsidie
ontvangende instellingen;
-draagt zorg voor de beleidscoördinatie op het vlak van
werkzaamheden van de instellingen en stemt dit af met
de deelnemende gemeenten in het periodieke regionale
overleg.
De deelnemende gemeenten hebben de uitoefening van
de hierboven genoemde bevoegdheden overgedragen aan
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Leiden (centrumgemeente).

Noordwijk,
Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en
Zoeterwoude

