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Registratienummer : 2016-40924 / 16Z.006471 

Onderwerp : Register Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

 

 

Wettelijke grondslag 

In artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de verplichting neergelegd dat het college 

van burgemeester en wethouders een register bijhoudt van de gemeenschappelijke regelingen 

waaraan hun gemeente deelneemt. De functie van het register is informatief.  

 

Het register is voor het laatst geactualiseerd en herzien vastgesteld op 16 januari 2018. Alle 

gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Midden-Delfland deelneemt, zijn opgenomen in 

dit register. Het register is voor een ieder kosteloos in te zien. Digitaal raadplegen is mogelijk via, 

www.middendelfland.nl/wgr 

 

Voor zover mogelijk zijn de gemeenschappelijke regelingen digitaal te benaderen via www.overheid.nl 

  

Voor informatie over het register of de bestuurlijke samenwerking van de gemeente Midden-Delfland 

kan contact worden opgenomen met Wim van Dalen, bestuursadviseur, telefoon 015-3804268 of 

wvandalen@middendelfland.nl  

 

Tekst artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  

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. 

 

Gemeentebegroting 

De rechtspersoon gemeenschappelijke regelingen is een bijzondere vorm van een ‘verbonden partij’ 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van het Besluit begroting en verantwoording. De formele 

definitie van een verbonden partij is:  een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 

de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  

De gemeentelijke begroting kent een paragraaf verbonden partijen waarin onder andere de actuele 

financiële stand van de gemeenschappelijke regelingen uit dit register in is vermeld. De volgorde in dit 

register is overeenkomstig de volgorde van de paragraaf verbonden partijen van de begroting van de 

gemeente Midden-Delfland. 

http://www.middendelfland.nl/wgr
http://www.overheid.nl/
mailto:wvandalen@middendelfland.nl
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Bedrijvenschap Harnaschpolder 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder 

 

Deelnemers 

Gemeenten Den Haag en Midden-Delfland 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet (artikel 8 regeling ten aanzien van verordende 

bevoegdheid binnen taken en heffen belastingen). 

 

Doelstelling 

Het bedrijvenschap heeft tot doel bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 

bedrijven en het bevorderen van de werkgelegenheid door middel van het aanleggen en exploiteren 

van het bedrijventerreinen, waaronder alle taken die met deze doelstelling samenhangen. Onder die 

taken is begrepen het verwerven van gronden ten behoeve van de bedrijventerreinen, desnoods door 

middel van onteigening, en voorts in dat verband stichten, verwerven en exploiteren van 

bedrijfsgebouwen, alles in de ruimste zin van het woord.” 

 

Adres van vestiging 

Bedrijvenschap HarnaschPolder 

Anna van Raesfeltstraat 37 

2636 HX Schipluiden 

 

Contactinformatie:  

Telefoon 015-3804111 

http://www.businessparkhaaglanden.nl/harnaschpolder 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Aangegaan april 2001 door gemeenten Delft, Den Haag en Schipluiden (thans Midden-Delfland). Met 

de 5e wijziging is de gemeente Delft uitgetreden. Die wijziging is formeel in werking getreden op 3 

januari 2014. De 6e wijziging is op 1 januari 2018 in werking getreden. 

 

 

http://www.businessparkhaaglanden.nl/harnaschpolder
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Stadsgewest Haaglanden 

 

Naam van de regeling 

Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Wassenaar en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Overgedragen waren taken op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, verkeer 

en vervoer, economie en werkgelegenheid, grondbeleid, jeugdhulpverlening en volwasseneneducatie. 

Met het in werking treden van de Wet afschaffing plusregio’s zijn deze taken niet meer wettelijk 

overgedragen aan de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995. 

 

Doelstelling 

Behartiging van belangen met een regionaal karakter teneinde een evenwichtige en voorspoedige 

ontwikkeling in het gebied te bevorderen. Behartiging van belangen geschiedt door: 

- Het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, 

ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering op de taakvelden van de 

overgedragen bevoegdheden 

- Het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies voer intergemeentelijke 

aangelegenheden voor zover geen betrekking hebbend op de taakvelden van de 

overgedragen bevoegdheden 

- Het bevorderen van de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie in het 

samenwerkingsgebied 

- Het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 23 van de regeling 

- Het uitoefenen van taken en bevoegdheden van het rijk of provincie als bedoeld in artikel 24 

van de regeling 

- Het uitoefenen van taken en bevoegdheden van deelnemende gemeenten als bedoeld in 

artikel 25 van de regeling 

 

Adres van vestiging 

Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie) 

Postbus 66 

2501 CB Den Haag 

 

Contactinformatie 

telefoon 070-7501500 

info@haaglanden.nl 

http://stadsgewesthaaglanden.nl/ 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

De Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 is op 1 maart 1995 in werking getreden. De deelnemers 

aan de regeling hebben tot opheffing besloten per 1 januari 2015. De regeling is sinds 1 januari 2015 

in liquidatie. 

 

 

mailto:info@haaglanden.nl
http://stadsgewesthaaglanden.nl/
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 

 

Deelnemers 

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-

Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, 

Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regeling, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet afschaffing 

plusregio’s, Wet personenvervoer 2000 (rechtstreeks bij wet). 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Het dagelijks bestuur voert het Besluit Vervoersregio (via attributie) uit voor het territoir van de 

metropoolregio. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid een subsidieverordening vast te stellen 

in het kader van verkeer en vervoer. 

De metropoolregio faciliteert op verzoek van tenminste twee deelnemers een platform voor 

coördinatie en afstemming, voor de onderwerpen een directe relatie hebben met de strategische 

agenda. 

De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een of meer  

andere rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht dan de gemeenten, indien deze  

daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt. De Metropoolregio is bevoegd tot 

het verrichten van diensten ten behoeve van een instelling of orgaan waarin zij namens de 

gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling hierom verzoekt.  

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen, ieder voor zover zij voor de 

Metropoolregio bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen als bedoeld in artikel 93 

onderscheidenlijk artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Indien het dagelijks bestuur of de voorzitter een gemeenschappelijke regeling treft, behoeft zij 

toestemming van het algemeen bestuur.  

De Metropoolregio komen alle bevoegdheden toe die het openbaar lichaam van rechtswege bezit om 

als rechtspersoon aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.  

Voor alle van de in artikel 3:1 van de regeling genoemde belangen, taken en bevoegdheden is de 

Metropoolregio bevoegd tot het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het 

territoir van belang zijn, het vertegenwoordigen van de Metropoolregio in overlegsituaties en het 

organiseren van overleg en het uitbrengen van advies. 

 

Doelstelling 

De Metropoolregio heeft tot taak het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het 

oog op  een voorspoedige ontwikkeling in het gebied en het beheer van de aan de regio 

toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: 

a. Het vaststellen en realiseren van de doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en 

de verbetering van het economisch vestigingsklimaat en het voorbereiden en ontwikkelen van 

een gezamenlijk regionaal beleid op deze terreinen; 

b. Het uitvoeren van de onder a genoemde belangen en onderwerpen die rechtstreeks, bij of 

krachtens wetgeving of de gemeenschappelijke regeling aan de metropoolregio opgedragen 

taken en bevoegdheden; 

c. Uitvoeren van taken bij of krachtens wet of algemene maatregel van bestuur rechtstreeks zijn 

opgedragen aan de metropoolregio, met name op het terrein van verkeer en vervoer. 
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Adres van vestiging 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Postbus 21012 

3001 AA Rotterdam 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 088-5445100 

informatie@mrdh.nl 

http://mrdh.nl/ 

 

Categorie 

Openbaar lichaam, voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Gemeenschappelijke regeling is op 19 december 2014 in werking getreden.  

Op 22 december 2017 is een tussentijdse evaluatie van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld 

door het Algemeen Bestuur. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van deze regeling. 

 

 

mailto:informatie@mrdh.nl
http://mrdh.nl/
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Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Wassenaar, Westland en Zoetermeer 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet Veiligheidsregio’s, Tijdelijke Wet ambulancezorg, Wet toelating zorginstellingen, Gemeentewet, 

Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Overgedragen bevoegdheden 

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

bevoegdheden overgedragen:  

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

2. 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;  

3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg, bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;  

4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing;  

5. het instellen en in stad houden van een brandweer;  

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

7. het voorzien in de meldkamerfunctie;  

8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  

9. 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 taken 4 t/m 7.  

 

Doelstelling 

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de 

krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op 

grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij 

het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening. 

 

Adres van vestiging 

Veiligheidsregio Haaglanden 

Postbus 52155 

2505 CD Den Haag 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 088-8868000 

info@vrh.nl 

http://www.vrh.nl 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Per 1 januari 2016 is een nieuwe regeling in werking getreden als vervanging van de 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2011.  

 

 

mailto:info@vrh.nl
http://www.vrh.nl/
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GGD Haaglanden 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet publieke 

gezondheid, Jeugdwet, Wet tijdelijk huisverbod en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

Overgedragen bevoegdheden 

De GGD voert taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (met uitzondering van 

jeugdgezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid onder a tot en met d), alsmede de taken 

die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen en overige taken waarvan het 

algemeen bestuur heeft besloten dat zij tot het takenpakket behoren. 

 

Doelstelling 

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is de gezondheidsdienst voor alle negen gemeenten in 

de regio Haaglanden. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de (publieke) gezondheid van de 

bevolking. 

Veilig Thuis, bij wet het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, voert de 

volgende vier taken uit: opstellen veiligheidsplan naar aanleiding van meldingen, geven van advies 

aan burgers en professionals, coördineren van tijdelijk huisverboden, geven van voorlichting aan 

ketenpartners.  

 

Adres van vestiging 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden 

Postbus 16130 

2500 BC Den Haag 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 088-3550100 

info@ggdhaaglanden.nl 

http://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Regeling is op 1 januari 2014 in werking getreden. In 2017 hebben de deelnemers de 1e wijziging 

vastgesteld. Deze wijziging is op 1 januari 2018 in werking getreden. 

 

 

mailto:info@ggdhaaglanden.nl
http://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm
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Inkoopbureau H-10 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht 

  

Overgedragen bevoegdheden 

voor het uitvoeren van de doelstelling is het Inkoopbureau H-10 belast met de volgende taken:  

a. uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de 

wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract- en leveranciersmanagement;  

b. het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en 

eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde 

inkoop);  

c. het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met 

leveranciers (individuele inkoop en contractering).  

In de dienstverleningsovereenkomst worden samenwerkingsafspraken vastgelegd met betrekking tot 

de financiering en af te nemen diensten van het Inkoopbureau H-10. Uit te voeren diensten zien op 

het aangaan en beëindigen van inkoopcontracten en contractmanagement met derden voor de 

uitvoering van de Jeugdwet en voor een deel van de taken op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015. 

 

Doelstelling 

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken 

op taakonderdelen binnen het sociaal domein. 

 

Adres van vestiging 

Inkoopbureau H-10 

Postbus 15 

2700 AA Zoetermeer 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 079-8896024 

info@h10inkoop.nl 

http://www.h10inkoop.nl 

 

Categorie 

Bedrijfsorganisatie tot en met 31 december 2018  

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

De gemeenschappelijke regeling is op 24 november 2014 in werking getreden. In 2017 is door de 

deelnemende gemeenten de tweede wijziging vastgesteld, waarmee de werking van de regeling is 

verlengd van 31 december 2017 naar 31 december 2018. Voor 1 maart 2018 wordt op basis van een 

evaluatie besloten over voortzetting of opheffing van de samenwerking. 

 

 

mailto:info@h10inkoop.nl
http://www.h10inkoop.nl/
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Recreatieschap Midden-Delfland 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Midden-Delfland 

 

Deelnemers 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en 

Vlaardingen   

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Aan het recreatieschap worden ter vervulling van de in dit artikel omschreven taak alle 

bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 54 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Bevoegdheden zijn: 

a. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, verpachten, het in erfpacht 

uitgeven of op enigerlei andere wijze in gebruik geven van eigendommen en rechten van het 

recreatieschap; 

b. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden, het aangaan van rekening-courant-

overeenkomsten en hetgeen verder de geldmiddelen van het recreatieschap aangaat; 

c. het aanbesteden van werken of leveranties; 

d. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissingen van 

scheidsmannen; 

e. het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of cassatie en het 

instellen van administratieve beroepen; 

f. het berusten in een tegen het recreatieschap ingestelde rechtsvordering; 

g. het vaststellen van instructies en reglementen, die ten doel hebben een doelmatig beheer te 

bevorderen; 

h. het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen; 

i. het regelen van de rechtspositie van het personeel van het recreatieschap; 

j. het aanvaarden van aan het recreatieschap gemaakte erfstellingen, legaten of gedane 

schenkingen; 

k. het maken van verordeningen binnen de uitoefening van taken voor het recreatieschap. 

 

Doelstelling 

Het recreatieschap heeft tot taak het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie binnen 

de vastgestelde gebiedsbegrenzing, zulks voor zover mogelijk onder handhaving van het landelijk 

karakter van het gebied, daaronder begrepen het bewaren en bevorderen van de natuur- en 

landschappelijke waarden, het in stand houden van flora en fauna, zomede het verlenen van 

medewerking aan en het bevorderen van de totstandkoming en de handhaving van een natuurlijk 

biologisch evenwichtig milieu in het gebied. 

 

Adres van vestiging 

Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie per 1 januari 2018) 

Overschieseweg 204 

3112 NB Schiedam 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 010-2981010 

gzh@pzh.nl 

http://www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/midden-delfland 

 

mailto:gzh@pzh.nl
http://www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/midden-delfland
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Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

In de oorspronkelijke regeling was het Rijk deelnemer. Per 1 januari 2017 is de officiële uittreding 

van het Rijk. De overige deelnemers hebben besloten om per 31 december 2017 de regeling op te 

heffen. De regeling is sinds 1 januari 2018 in liquidatie. 
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Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft en Midden-Delfland 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Archiefwet 1995 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Het gemeentebestuur van Midden-Delfland draagt zorg voor het navolgende: 

1. benoeming van de gemeentearchivaris van Delft tot gemeentearchivaris, als bedoeld in artikel 32 

van de Archiefwet 1995, van Midden-Delfland; 

2. het vaststellen van een archiefverordening, als bedoeld in artikel 30 eerste lid van de Archiefwet 

1995, waarin het Gemeentearchief Delft wordt aangewezen als archiefbewaarplaats, als bedoeld 

in artikel 31 van de Archiefwet 1995, van de gemeente Midden-Delfland, naast het depot in het 

gemeentehuis van Midden-Delfland; 

3. het, met inachtneming van de overbrengingstermijn in de Archiefwet 1995, overbrengen van de 

archieven van de gemeente Midden-Delfland naar het Gemeentearchief Delft, voor zover daar 

voldoende ruimte aanwezig is; 

4. het bij de Algemeen Rijksarchivaris indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 46, derde lid, 

van de Archiefwet 1995, om de zich aldaar bevindende archieven betreffende de gemeente 

Midden-Delfland over te dragen aan het Gemeentearchief Delft; 

5. het in staat stellen van het Gemeentearchief Delft om, voor zover deze situatie zich voordoet, 

particuliere archieven betreffende de gemeente Midden-Delfland op dezelfde voorwaarden als 

genoemd in deze regeling, op te nemen en te beheren. 

 

Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende: 

1. het, overeenkomstig het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, bewaren en 

beheren van de overgebrachte archieven betreffende de gemeente Midden-Delfland; 

2. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, microficheren en nader 

ontsluiten van het Bevolkingsregister, de Registers van de Burgerlijke Stand, en de Doop-, 

Trouw- en Begraafregisters van de gemeente Midden-Delfland; 

3. het één maal per jaar en verder op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland 

inspecteren van de niet-overgebrachte archieven van de gemeente Midden-Delfland; 

4. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, conserveren en restaureren van 

de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven; 

5. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, schonen en inventariseren van 

de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven; 

6. het, met inachtneming van het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, 

beschikbaar stellen van de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven, in de 

studiezaal van genoemde dienst. 

 

Doelstelling 

Regelen van de samenwerking tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland op het terrein van het 

archiefbeheer van de gemeente Midden-Delfland. 
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Adres van vestiging 

Archief Delft 

Oude Delft 169 

2611 HB Delft 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 015-2602358 

archief@delft.nl 

http://www.archief-delft.nl 

 

Categorie 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Regeling is op 13 mei 2004 in werking getreden. 

 

 

mailto:archief@delft.nl
http://www.archief-delft.nl/
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Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft en Midden-Delfland 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Erfgoedwet 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Het gemeentebestuur van Midden-Delfland draagt zorg voor het navolgende: 

1. benoeming van de archeoloog van Delft tot archeoloog van Midden-Delfland; 

2. het voorzien in de mogelijkheid van een depot, waarin de vondsten die voortkomen uit 

opgravingen kunnen worden ondergebracht. 

Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende: 

1. de mogelijkheid dat de archeoloog van Delft in voldoende mate archeologische werkzaamheden 

kan verrichten voor de gemeente Midden-Delfland; 

2. het kunnen voorzien in depotruimte, indien de gemeente Midden-Delfland daarin zelf niet of 

onvoldoende blijkt te kunnen voorzien; 

3. de archeoloog zal voor de duur van gemiddeld 30 dagen per jaar de volgende taken op 

archeologisch gebied voor de gemeente Midden-Delfland vervullen: 

- Het inventariseren van archeologische terreinen binnen de gemeente Midden-Delfland. 

- Het samenstellen van een lijst van beschermde (gemeentelijke) archeologische monumenten 

en archeologische meldingsgebieden voor de gemeente Midden-Delfland. 

- Het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke archeologische resten en/of ter 

plaatse op enerlei wijze doen markeren van gevonden constructies. 

- Het adviseren van burgemeester en wethouders inzake archeologische waarden en objecten 

binnen de gemeente Midden-Delfland. 

- Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (artikel 41 Monumentenwet 1988). 

- Het documenteren van archeologische vindplaatsen, vondsten en structuren binnen de 

gemeente Midden-Delfland. 

- Het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het archeologisch 

documentatiearchief. 

- Het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het gemeentelijk depot voor 

archeologische vondsten. 

- Het geven van voorlichting aan gemeentelijke diensten, pers, burgerij, scholen, 

oudheidkundige verenigingen, historici en collega-archeologen betreffende archeologische 

zaken van de gemeente Midden-Delfland. 

- Het houden van voordrachten, excursies en rondleidingen inzake archeologische onderwerpen 

betreffende de gemeente Midden-Delfland. 

- Het begeleiden van de in Midden-Delfland op archeologisch terrein actieve oudheidkundige 

verenigingen. 

- Het begeleiden van exposities betreffende archeologische zaken van de gemeente Midden-

Delfland. 

 

Doelstelling 

Regelen van de samenwerking tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland op het terrein van het 

uitvoering van de Erfgoedwet ten aanzien van de archeologische taken van de gemeente Midden-

Delfland. 
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Adres van vestiging 

Archeologie Delft en omstreken 

Kluizenaarsbocht 7 

2614 GT Delft 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 015-2602358 (receptie Erfgoed Delft) 

archeologie@delft.nl 

http://archeologie-delft.nl 

 

Categorie 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Regeling is op 17 maart 2004 in werking getreden. 

 

 

mailto:archeologie@delft.nl
http://archeologie-delft.nl/
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Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Avalex 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Leidschendam–Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en 

Wassenaar 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet milieubeheer 

 

Overgedragen bevoegdheden 

1. Het bedrijf voert ten behoeve van de deelnemers ten minste de volgende taken uit: 

a. de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zoals Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), 

plastiek- metaal- drankenkarton (PMD), papier, glas, textiel en restfractie en Klein Gevaarlijk 

Afval (KGA);  

b. onderhoud en beheer van brengstations;  

c. onderhoud en beheer van inzamelmiddelen; 

d. zorg voor de verwerking van huishoudelijk afval; 

e. Het bedrijf treedt tegenover de deelnemers op als adviseur, coördinator en facilitair bedrijf 

voor de taken die zijn genoemd in lid 1. Een deelnemende gemeente kan aan het bedrijf 

opdracht geven om binnen redelijke termijn offerte uit te brengen voor adviezen, 

coördinerende werkzaamheden en facilitaire diensten voor de taken als omschreven in lid 1; 

f. Het bedrijf is gerechtigd om met derden contracten te sluiten die verband houden met het 

uitvoeren van werkzaamheden op het terrein zoals dat is aangegeven in lid 1 van dit artikel. 

 

Doelstelling 

Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder gevraagd en 

ongevraagd adviseren, en (het doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. 

Daarbij maken het bedrijf en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de 

te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten. 

 

Adres van vestiging 

Avalex 

Laan van ’s-Gravenmade 9 

2495 BD Den Haag 

Postbus 16428 

2500 BK Den Haag 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 0900-0507 

info@avalex.nl 

https://www.avalex.nl 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

De gemeente Midden-Delfland is op 1 januari 2010 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. 

Deelnemers willen governance Avalex wijzigen. Gemeenteraad heeft op 12 december 2017 

voornemen tot uittreden uitgesproken. Hieraan gekoppeld onderzoek naar wijziging governance. 

 

 

 

https://www.avalex.nl/
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Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 

 

Deelnemers 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, 

Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Provinciewet, Gemeentewet, Algemene wet 

bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Overgedragen bevoegdheden 

1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 

gebied van de zorg voor het milieu, bouw en RO, één en ander afhankelijk van de per deelnemer 

af te nemen taken, en de uitvoering van programma’s en projecten voor de deelnemers, 

waaronder begrepen het voor de gemeenten ontwikkelen en handhaven van een 

gemeenschappelijk beleid, het aan gedeputeerde staten leveren van technische inbreng, zoals in 

milieueffectrapporten c.q. door gedeputeerde staten vast te stellen richtlijnen ten behoeve van 

milieueffectrapportages, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een 

bijdrage aan beleidsontwikkeling.  

2. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe 

mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid 

op het gebied van: 

a.  De Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, 

eerste lid;  

b. De Wet geluidhinder;  

c. De Wet bodembescherming;  

d. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met c genoemde 

wetten;  

e. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan genoemd in onder a tot en met d.  

3. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe 

mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid 

op het gebied van: 

a.  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

b. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a genoemde wet;  

c. Alsmede handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan 

genoemd onder a. 

4. Het verrichten van werkzaamheden voor gedeputeerde staten, voor zover daartoe mandaat is 

verleend en met inachtneming van het door gedeputeerde staten vastgestelde beleid op het 

gebied van in elk geval:  

a. De onder 2, a tot en met c genoemde wet- en regelgeving, voor zover gedeputeerde 

staten het bevoegd gezag zijn;  

b. De provinciale milieuverordening;  

c. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;  

d. De Waterwet;  

e. De Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora en Faunawet, de Natuurschoonwet en 

de provinciale Verordening bescherming landschap en natuur;  

f. De Ontgrondingenwet;  

g. De handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met f genoemde 

wetten;  

h. Alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan onder a tot en met f genoemd. 

 



17 

 

Doelstelling 

De gemeenschappelijke regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering 

van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van 

vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. 

 

Adres van vestiging 

Omgevingsdienst Haaglanden 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

 

Contactinformatie 

Telefoon 070-2189900 

info@odh.nl 

https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Gemeenschappelijke regeling is op 1 juli 2012 in werking getreden. Laatste wijziging is de tweede 

wijziging die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking is getreden. 

 

 

 

mailto:info@odh.nl
https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/

