Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Korendijk
Bijgewerkt tot en met 25 januari 2018
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten
samenwerkingsverbanden met andere overheden aangaan. Op basis van artikel 27 van die wet
moeten burgemeester en wethouders een register bijhouden van de gemeenschappelijke
regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter
inzage. In dat register 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 of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
De gemeente Korendijk neemt momenteel deel aan de volgende gemeenschappelijke
regelingen:
1. GR Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD)
2. GR Werken in de Hoeksche Waard (WIHW)
3. GR Ombudscommissie Hoeksche Waard
4. GR Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard
5. GR SVHW
6. GR Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2010
7. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
9. GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
10. GR ICT-samenwerking HW (ISHW)
De GR Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard is met ingang van 1 januari 2016
opgeheven en de GR van het openbaar lichaam WHW-bedrijven is gewijzigd in de GR
Werken in de Hoeksche Waard (WIHW).
De GR Groenbeheer Hoeksche Waard 2007 is met ingang van 1 januari 2017 opgeheven.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD)
Deelnemers
de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet milieubeheer, provinciale milieuverordening
Overgedragen bevoegdheden
De RAD heeft tot taak zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen,
grove huishoudelijke afvalstoffen, groente- fruit- en tuinafval en van andere bestandddelen
van huishoudelijke afvalstoffen die in de provinciale milieuverordening worden aangewezen
en zorg te dragen voor de verwerking van deze afvalstoffen.
Tevens heeft de RAD de zorg voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen.
Aan de RAD kunnen ook andere taken op het terrein van de milieuwetgeving worden
overgedragen, welke daartoe door de besturen van de deelnemende gemeenten bij
eensluidend besluit worden aangewezen.
Ten behoeve van de uitvoering van deze taken komen aan het bestuur van de RAD alle
bevoegdheden tot regeling en bestuur toe als die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend, zulks met uitzondering van
de bevoegdheid andere belastingen te heffen dan de rechten bedoeld in artikel 229, eerste lid,
onder a en b, van de Gemeentewet, de rechten waarvan de heffing krachtens andere wetten
dan de Gemeentewet geschiedt en de belasting, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer. Tot de bevoegdheden behoort in elk geval de bevoegdheid tot het vaststellen
van de verordening als bedoeld in artikel 10.10 van de Wet milieubeheer.
Adres
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
info@radhw.nl
0186-572586
www.radhoekschewaard.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
De heer A. Brand, adviseur bouwzaken
Inwerkingtreding: 1 december 1989
Bevoegdheid: delegatie
Opmerkingen
Vastgesteld 11 april 1989. Gewijzigd op 13 februari 1996, 14 december 1999, 28 juni 2005,
29 september 2009, 7 juli 2015.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Hoeksche Waard
Deelnemers
de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen en de
samenwerkingsverbanden WHW-bedrijven, Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard, de
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard en het SVHW
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet extern klachtrecht
Overgedragen bevoegdheden
Het gemeenschappelijk orgaan van de regeling zorgt voor de oprichting en instandhouding
van de ombudscommissie Hoeksche waard. Deze commissie is belast met de externe
beoordeling van verzoekschriften als bedoeld in titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
voorzover het betreft gedragingen van bestuurorganen van de deelnemers.
Adres
p/a gemeente Strijen
Waleplein 2
3291 CZ Strijen
Postbus 5881
3290 EA Strijen
info@ombudscommissiehoekschewaard.nl
078-6748239
www.ombudscommissiehoekschewaard.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Gemeenschappelijk orgaan
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw P.A.N.L. Frieswijk – Tjon Sieuw, senior adviseur bestuurlijke en juridische zaken
Inwerkingtreding: 1 januari 2006
Bevoegdheid: mandaat
Opmerkingen
Aangegaan bij besluit van 28 juni 2005. Gewijzigd op 28 februari 2006, 17 februari 2015, 13
oktober 2015 en 6 december 2016.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard 2007
Deelnemers
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen en het
Waterschap Hollandse Delta
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen
Overgedragen bevoegdheden
Het Groenbeheer Hoeksche Waard heeft tot doel (via het uitvoeren van het
Landschapsbeleidplan Hoeksche Waard) zorg te dragen voor het beheer van een evenwichtig
en kwalitatief hoogwaardig landschap in de Hoeksche Waard. Aan het bestuur zijn ter
vervulling van deze taak de benodigde bevoegdheden van regeling en bestuur overgedragen
als genoemd in artikel 6, lid 2 en artikel 13, lid 3 van de regeling.
Adres
p/a Waterschap Hollandse Delta
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
2005005@wshd.nl
www.groenbeheerhw.nl
0900-2005005
Openbaarlichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw I. Langelaan, adviseur economie en groen
Inwerkingtreding: 1 januari 2007, opgeheven met ingang van 1 januari 2017
Bevoegdheid: mandaat
Opmerkingen
Regeling vastgesteld op 12 december 2000. Integraal opnieuw vastgesteld bij besluit van
12 december 2006. Bij besluit van 13 september 2016 opgeheven (met ingang van 1 januari
2017).

4

Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard
Deelnemers
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet primair onderwijs
Overgedragen bevoegdheden
De regeling heeft tot doel het toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van het bestuur
van de Stichting ACIS waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs alsmede aan de waarborging van de
continuïteit van het onderwijsproces.
Het gemeenschappelijk orgaan oefent de raadsbevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48
Wet primair onderwijs, lid 8, 10 en 11 en oefent tevens het toezicht uit op een juiste
uitvoering van de statuten van de stichting ACIS.
Adres
p/a gemeente Binnenmaas
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam
gemeente@binnenmaas.nl
078-6764433
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Gemeenschappelijk orgaan
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw M.S.M. Vuijk – Notenboom, beleidsmedewerker onderwijs, sport en jeugd
Inwerkingtreding: 1 augustus 2011
Bevoegdheid: toezichthouderregeling
Opmerkingen
Aangegaan bij besluit van 9 december 2003. Ingetrokken op 5 juli 2011 en nieuwe GR
vastgesteld op 5 juli 2011. Gewijzigd op 8 december 2015.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam WIHW
Deelnemers
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen
Wettelijke voorschriften
WWB, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Participatiebudget, Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen, wet SUWI, Algemene bijstandswet, Wet inschakeling
Werkzoekenden (Wiw), Wet investeren in jongeren (WIJ), voor zover voortvloeiend uit het
overgangsrecht ter zake van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand en de
Participatiewet, de Wet inburgering (WI), de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de
Wet Schuldhulpverlening danwel wijzigingen op bovengenoemde wetten danwel opvolgende
wetten voorzover zij de bovenstaande overgedragen bevoegdheden niet uitbreiden.
Overgedragen bevoegdheden
De WIHW voert alle taken en bevoegdheden uit in het kader van de bovengenoemde wetten.
Adres
Beetsstraat 7c
3261 PL Oud-Beijerland.
Postadres. Postbus 1568
3260 BB Oud-Beijerland
tel. 0186 - 63 01 00
e-mail: schuldhulpverlening@rsdhw.nl
www.rsdhw.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw M.A. Tros – Verhorst, beleidsmedewerker volksgezondheid en WMO
Inwerkingtreding: 1 januari 2016
Bevoegdheid: delegatie
Opmerkingen:
Vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en
Waardebepaling (SVHW)
Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse,
Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Goeree Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam,
Hellevoetsluis, Korendijk, Lansingerland, Molenwaard, Nederlek, Nieuwkoop, OudBeijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Werkendam, Woudrichem, Zederik,
Waterschap Hollandse Delta, Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Waardering onroerende zaken, Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen
Overgedragen bevoegdheden
De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van
werkzaamheden met betrekking tot:
a. de heffing en invordering van belastingen;
b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
c. de administratie van vastgoedgegevens;
d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
Ter behartiging van deze belangen dragen de deelnemers aan het SVHW de bevoegdheden
over welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de
heffing en invordering van de waterschapsomslagen, gemeentelijke belastingen en de
waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Aan het SVHW is
geen verordenende bevoegdheid toegekend.
Adres
Rijksstraatweg 3b
3286 LS Klaaswaal
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
0800-0200873
www.svhw.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
De heer K.K. Uitterlinden, afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Inwerkingtreding 1 februari 2001
Bevoegdheid: delegatie
Opmerkingen
Aangegaan op 4 juli 2000. Gewijzigd 12 februari 2002 en 9 december 2003. Integraal
opnieuw vastgesteld op 1 maart 2005. Gewijzigd 2 maart 2004, 20 april 2004,
31 augustus 2004, 18 januari 2005, 28 februari 2006, 18 december 2007, 23 september 2008,
29 september 2009, 10 juli 2012, 11 december 2012, 8 december 2015, 13 juni 2017.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2010
Deelnemers
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet
Overgedragen bevoegdheden
Bij deze regeling wordt het openbaar lichaam Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard in het
leven geroepen, dat als taak heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving
en integrale veiligheid. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende
gemeenten spannen zich in te komen tot de vaststelling van gezamenlijk gedragen beleid
voor deze beleidsgebieden. Met het inwerkingtreden van deze nieuwe gemeenschappelijke
regeling worden de tot nu toe los van elkaar functionerende Commissie Hoeksche Waard, het
Portefeuillehoudersoverleg Samenleving en het Portefeuillehoudersoverleg Veiligheid onder
één bestuurlijke structuur gebracht.
Adres
p/a gemeente Strijen
Waleplein 2
3291 CZ Strijen
Postbus 5881
3290 EA Strijen
info@strijen.nl
078-6748200
www.sohw.org
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw P.A.N.L. Frieswijk – Tjon Sieuw, senior adviseur bestuurlijke en juridische zaken
Inwerkingtreding: 1 mei 2010
Bevoegdheid: Opmerkingen
Aangegaan op 20 april 2010 en gewijzigd op 13 mei 2014 en 13 oktober 2015.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Deelnemers
De gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden,
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam,
Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de Veiligheidsregio en Tijdelijke wet
ambulancezorg.
Overgedragen bevoegdheden
Het openbaar lichaam draagt zorg voor de wettelijke taken genoemd in artikel 4 van de
Brandweerwet 1985, artikel 4 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen en alle overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden
overgedragen. Het openbaar lichaam draagt voorts zorg voor het verzorgen van andere
aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn en waarvan de
uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in het algemeen bestuur, aan het openbaar
lichaam worden opgedragen. Ook draagt het openbaar lichaam zorg voor het beheren en
instandhouden van een multidisciplinair oefenterrein. Tenslotte draagt het openbaar lichaam
zorg voor het met het oog op de verantwoordelijkheid voor het grootschalig optreden toezien
op de kwaliteit van de basisbrandweerzorg.
Adres
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht
mail@vrzhz.nl
088-6365000
www.veiligheidsregiozhz.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw S. Cats, adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg
Inwerkingtreding: 1 juli 2009
Bevoegdheid: attributie
Opmerkingen
Aangegaan op 24 juni 2009 en gewijzigd op 17 april 2012, 18 september 2012,
11 december 2012, 3 oktober 2015 en 5 december 2017.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deelnemers
De gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden,
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam,
Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht en de
provincie Zuid-Holland
Wettelijke voorschriften
Wet op de gemeenschappelijke regelingen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Gemeenschappelijke regeling Regio ZuidHolland Zuid
Overgedragen bevoegdheden
De Omgevingsdienst (voorheen Milieudienst) voert namens de gemeente (in mandaat)
diverse taken uit op het gebied van milieu. Hier vallen zowel wettelijke taken als adviserende
taken onder. Onder de wettelijke taken vallen o.a. het verlenen van milieuvergunningen aan
bedrijven, het registreren van meldingen en het uitvoeren van toezicht en handhaving van de
vergunningen en de diverse wetten en AMvB’s. Hiernaast vervult de Omgevingsdienst een
essentiële rol bij het actief reageren op milieuklachten en incidenten.
Adres
Noordendijk 250
3311 RR Dordrecht
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
algemeen@ozhz.nl
078-7708585
www.ozhz.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
De heer A. Brand, adviseur bouwzaken
Inwerkingtreding: 5 maart 2010
Bevoegdheid: mandaat
Opmerkingen
Aangegaan op 7 februari 2010, gewijzigd op 3 juli 2012, 11 december 2012, 17 september
2013 en op 13 oktober 2015.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Deelnemers
De gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden,
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam,
Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.
Wettelijke voorschriften
Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet
Publieke gezondheid.
Overgedragen bevoegdheden

Adres
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
info@dienstgezondheidjeugd.nl
078-7708500
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www.dienstgezondheidjeugd.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
Mevrouw H. Langerak, beleidsmedewerker/projectleider samenleving
Inwerkingtreding: 14 december 2013
Bevoegdheid: mandaat
Opmerkingen
Aangegaan op 3 juli 2012 en aangepast op 17 september 2013, 16 december 2014, 15 maart
2016 en 16 januari 2018.
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Naam van de regeling
Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard (ISHW)
Deelnemers
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en de RSD
Wettelijke voorschriften
Wet op de gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet
Overgedragen bevoegdheden
De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen hun
taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Gemeentewet, waaronder artikel 160 lid 1 sub
a aan hen zijn opgedragen, over aan de ISHW voor zover deze nodig zijn om het doel zoals
genoemd in artikel 3 en de taken genoemd in artikel 4 te verwezenlijken.
Artikel 3 Doel
De Dienst verzorgt voor de deelnemende gemeenten in brede zin de ondersteuning op het
terrein van de ICT en creëert de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een
efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
Artikel 4 Taken en bevoegdheden
1. De dienst voert op ICT-gebied de volgende basistaken uit voor de deelnemende
gemeenten: a. systeem- en netwerkbeheer; b. beheer werkplekken; c. beheer mobiele
telefoons; d. beheer overige apparatuur; e. servicedesk en storingsdienst; f. inkoop; g.
projectleiding; h. gegevensbeheer; i. applicatiebeheer; j. informatiemanagement; k. technisch
en functioneel beheer website; l. beleid en beheer GIS (Geografische Informatie Systemen)
m. het ontwikkelen van beleid op ICT-gebied
2. (..)
3. Naast het uitvoeren van de basistaken kan de Dienst ook aanvullende dienstverlening voor
één of meer van de deelnemende gemeenten verzorgen, zolang deze verband houden met het
doel zoals geformuleerd in artikel 3 van deze regeling.
4. Naast de in het eerste, tweede en derde lid genoemde taakuitoefening voor de
deelnemende gemeenten kan de Dienst basistaken of aanvullende dienstverlening verrichten
voor andere organisaties die zijn ingesteld ter uitvoering van aan de deelnemende gemeenten
opgedragen wettelijke taken.
Adres
p/a gemeente Binnenmaas
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam
info@ishw.nl
078-6334600
www.ishw.nl
Openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Openbaar lichaam
Naam en functie van degene die ambtelijk verantwoordelijk is voor de GR
De heer K.K. Uitterlinden, afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Inwerkingtreding: 1 januari 2014
Bevoegdheid: delegatie
Opmerkingen
Aangegaan op 5 november 2013 en op 13 oktober 2015.
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