
 

Register van gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen door bestuursorganen 
van de gemeente Nijkerk 

versie 1 januari 2016 

Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 
deelnemers De dagelijkse besturen van de waterschappen  

Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en 
Veluwe,  Vechtstromen en Zuiderzeeland,  
en de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk 
en Zwolle. 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk V; 
- Gemeentewet, artikel 232, vierde lid; 
- Waterschapswet, artikel  124, vijfde lid. 

bevoegdhedenoverdracht Heffing en invordering van de gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen.  
Voor Nijkerk betreft dit de: 
- afvalstoffenheffing 
- forensenbelasting 
- hondenbelasting 
- onroerende-zaakbelasting 
- rioolheffing 
- toeristenbelasting. 
Uitvoering van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen.  
Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. 

adres en plaats van vestiging Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle 
juridische structuur openbaar lichaam 
website www.gblt.nl 
 

Omgevingsdienst De Vallei 
deelnemers De colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en 
Wageningen en het college van gedeputeerde staten van de 
Provincie Gelderland 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk IV; 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Wet geluidhinder; 
- Wet milieubeheer. 

bevoegdhedenoverdracht Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. De 
omgevingsdienst voert taken uit namens de deelnemers, op 
basis van afzonderlijke mandaatbesluiten en machtigingen.  

adres en plaats van vestiging Molenstraat 80, 6711 AW Ede 
juridische structuur  openbaar lichaam 
website www.oddevallei.nl 



 

 

Regio De Vallei 
deelnemers De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en 
Wageningen 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk I. 
overgedragen bevoegdheden Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. De regio voert 

taken uit namens de deelnemers, op basis van afzonderlijke 
mandaatbesluiten en machtigingen.  

adres en plaats van vestiging Raadhuisstraat 117, 6711 DD Ede 
juridische structuur openbaar lichaam 
 

Regio Food Valley 
deelnemers De colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk I. 
overgedragen bevoegdheden Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. De regio voert 

taken uit namens de deelnemers, op basis van afzonderlijke 
mandaatbesluiten en machtigingen.  

adres en plaats van vestiging Raadhuisstraat 117, 6711 DD Ede 
juridische structuur openbaar lichaam 
website www.foodvalley.nl 
 

Regio Noord Veluwe 
deelnemers Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, 
Putten en Zeewolde 
(Nijkerk neemt enkel deel ten aanzien van de taken 
voortkomend uit de Wet sociale werkvoorziening) 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk 1; 
- Wet sociale werkvoorziening, artikel 1, tweede lid. 

bevoegdhedenoverdracht Het uitvoeren van de Wet sociale voorziening voor zover dit 
wordt gevorderd van de colleges van de deelnemende 
gemeenten.  

adres en plaats van vestiging Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk 
juridische structuur  openbaar lichaam 
website regionoordveluwe.nl 
 

  



 

 

Regionale Vuilverwerking Ullerberg 
deelnemers De colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten 
wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk 1; 

- Wet milieubeheer. 
overgedragen bevoegdheden Beheer van de stortplaats Ulllerberg 
adres en plaats van vestiging Jonkheer Docter J. C. Sandbergweg 115A, 3852 PV Ermelo 
juridische structuur openbaar lichaam 
 

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
deelnemers De colleges van burgemeester en wethouders en de 

burgemeesters van de gemeenten Arnhem, Barneveld, 
Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

wettelijke voorschriften - Wet gemeenschappelijke regelingen, Hoofdstuk I; 
- Wet veiligheidsregio´s, artikel 9;   
- Wet publieke gezondheid; 
- Wet ambulancezorg.  

overgedragen bevoegdheden Wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van 
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbestrijding, 
geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg en 
ambulancezorg. 

adres en plaats van vestiging Eusebiusbuitensingel 43, 6828 HZ Arnhem 
juridische structuur openbaar lichaam 
website www.vggm.nl 
 

 

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. 


