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Register gemeenschappelijke regelingen – gemeente Texel
Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Texel als bedoeld in artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen
versie: 6 september 2018
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27
1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.
2. In de registers worden in ieder geval vermeld: a. de deelnemers b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn
overgedragen d. het adres en de plaats van vestiging e. Of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
3. De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is
ingeschreven ter beschikking gesteld.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de registers.
Toelichting
Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking. Deze samenwerking wordt vormgegeven door het sluiten van
overeenkomsten (regelingen) met andere gemeenten. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de geldende gemeenschappelijke regelingen waaraan
hun gemeente deelneemt. Dit register ligt voor eenieder ter inzage.
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Naam verbonden
partij

Deelnemers

Wettelijke
voorschriften

Bevoegdheden

Adres en plaats

Lichaam of orgaan

1

GR Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Gemeenten Alkmaar,
Bergen,
Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo,
Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec,
Texel

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen, Wet
ambulancevervoer, Wet
veiligheidsregio’s

Bevoegdheden op het gebied van de
brandweerzorg, de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Ambulancezorg en Meldkamerfunctie.

Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Openbaar lichaam

2

GR GGD Hollands
Noorden

Gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Den
Helder, Drechterland,
Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo,
Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec,
Texel

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen, Wet
publieke gezondheid

Het lichaam voert conform haar
bevoegdheid, gemeentelijke taken uit die
vermeld staan in de Wet publieke
gezondheid, alsmede taken die bij of
krachtens andere wetten dan wel besluit
van het Algemeen Bestuur aan het
lichaam worden opgedragen.

Grotewallerweg 1
1742 NM Schagen

Openbaar lichaam
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3

GR Regionale
Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

Provincie Noord-Holland
en de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Den
Helder, Drechterland,
Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo,
Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec,
Texel

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen, Wabo,
Landelijk
basistakenpakket
uitvoeringsdiensten

Uitvoering taken op het gebied van
omgevingsrecht in het algemeen en de
Wabo in het bijzonder alsmede de taken
op het gebied van vergunningverlening,
handhaving en toezicht op grond van
artikel 5.1 van de Wabo.
De uitvoering omvat het verplichte
Landelijke Basistakenpakket met
inachtneming van het door de deelnemers
vastgestelde beleid.

Dampten 2
1624 RN Hoorn

Openbaar lichaam

4

GR De
Waddeneilanden

Texel, Vlieland,
Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen

Geen bevoegdheden overgedragen

Waddenpromenade 1
8861 NT Harlingen

Openbaar lichaam

5

GR Regionaal
Historisch Centrum
Alkmaar

Gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Den
Helder, Heerhugowaard,
Heiloo, Hollands Kroon,
Langedijk, Schagen en
Texel

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen, Archiefwet
1995

Het RHC Alkmaar heeft tot taak:
de zorg voor en het beheer van
de in de archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden van de deelnemers
(artikel 30 Archiefwet 1995);
het toezicht op de uitvoering
van informatiebeheer door de
deelnemende gemeenten (artikel 32
Archiefwet 1995); - het stimuleren van de
lokale en regionale geschiedbeoefening
en het daartoe aanleggen, beheren en
bewaren van een zo compleet mogelijke
collectie bronnenmateriaal op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis.

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

Openbaar lichaam

6

GR Archeologie
Westfriese gemeenten

Gemeenten Drechterland,
Enkhuizen, Hoorn,
Koggenland, Medemblik,
Opmeer, Stede Broec,
Schagen en Texel.

Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke
regelingen

Het gezamenlijk behartigen van belangen,
zowel op beleidsmatig als op uitvoerend
niveau, op het gebied van archeologie
binnen de gemeente.

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
1620 AR Hoorn

Openbaar lichaam met
centrumgemeenteconstructie als bedoeld in
artikel 8, derde lid Wgr

