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BIJLAGE  1       Zetel- en stemverdeling 



 

  

De raden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Apeldoorn, Bathmen, 

Brummen, Deventer, Diepenveen, Epe, Gorssel, Lochem, Olst, Vorden, Voorst, Warnsveld en Zutphen; 

 

overwegende dat voor hun gebied tot heden de algemene intergemeentelijke samenwerking vorm heeft 

gekregen door samenwerking in het Gewest Midden-IJssel danwel in het Samenwerkingsorgaan Oost-

Veluwe; 

 

dat provinciale staten van Gelderland bij besluit van 27 oktober 1993 en provinciale staten van Overijssel 

bij besluit van 13 oktober 1993 voor de uitvoering van de Wet gemeenschappelijke regelingen een 

provinciegrensoverschrijdend samenwerkingsgebied hebben vastgesteld dat overeenkomt met het 

grondgebied van hun gemeenten; 

 

dat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen gezamenlijk zijn aangewezen als stadsgewest in de 

planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid; 

 

dat het ter bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van hun gebied en ter behartiging van nader te 

omschrijven belangen wenselijk is een openbaar lichaam in te stellen op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen; 

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

gezien het voorstel van de algemene besturen van het Gewest Midden-IJssel en het 

Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe:  

 

 

 B E S L U I T E N : 

 

 

aan te gaan de navolgende gemeenschappelijke regeling en, ieder voorzoveel bevoegd en met in 

achtneming van de bepalingen betreffende opheffing in de Regeling Gewest Midden-IJssel en de 

Samenwerkingsregeling Oost-Veluwe, gelijktijdig op te heffen: 

 

 de Regeling Gewest Midden-IJssel; 

 de Samenwerkingsregeling Oost-Veluwe; 



 

  

HOOFDSTUK I 

 

Algemene bepalingen 

 

Begripsbepalingen 

 

Artikel 1. 

 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 

 a. de regio:  het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; 

 b. gemeente:  een aan deze regeling deelnemende gemeente; 

 c. gebied:   het gezamenlijk grondgebied van de deelnemende gemeenten; 

 d. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Gelderland; 

 e. regioraad:  het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 12 van de Wet gemeen-

     schappelijke regelingen; 

 f. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 12 van de Wet gemeen 

     schappelijke regelingen; 

 g. voorzitter:  de voorzitter als bedoeld in artikel 12 van de Wet gemeenschappelijke 

     regelingen. 

 h. registers:  de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeen-

    schappelijke regelingen; 

 i. wet:   de op 1 januari 1985 in werking getreden Wet gemeenschappelijke 

    regelingen; 

 j. Regeling Gewest 

  Midden-IJssel:  gemeenschappelijke regeling Gewest Midden-IJssel zoals deze luidde 

    de dag voorafgaande aan de opheffing; 

 k. Samenwerkings- 

  regeling Oost-Veluwe: gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe 

    zoals deze luidde de dag voorafgaande aan de opheffing. 

 

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 

van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in de plaats van de 

gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester, onderscheidenlijk de regio, 

de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

Openbaar lichaam 

 

Artikel 2. 

 

1. Er is een openbaar lichaam genaamd Regio Stedendriehoek. 

 

2. De regio is gevestigd te Apeldoorn. 



 

  

HOOFDSTUK II 

 

Doelstelling, taken en bevoegdheden 

 

Artikel 3 

 

Het doel van deze regeling is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied met 

betrekking tot regionale belangen, genoemd in artikel 4. 

 

Artikel 4. 

 

Belangen en taken 

 

1. De door de regio te behartigen belangen zijn: 

   a. ruimtelijke ordening en wonen 

   b. economische zaken 

   c. sociaal 

   d. verkeer en vervoer 

   e. milieu en plattelandsontwikkeling 

   f. (vervallen) 

   g. (vervallen) 

   h. (vervallen) 

   i. (vervallen) 

2. De behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen omvat onder meer: 

 a. de bevordering van overleg met en tussen de deelnemende gemeenten ter afstemming en 

coördinatie van gemeentelijke beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen; 

b. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepalingen; 

c. het voeren van overleg met de provinciale- en rijksoverheid en het voorstaan van deze belangen ook 

bij andere instellingen; 

   d. het geven van voorlichting inzake de belangenbehartiging in de ruimste zin door de regio. 

3. De regio kan de in het eerste lid genoemde belangen, waartoe blijkens het bepaalde in artikel 5 aan 

de regioraad geen bevoegdheden toekomen, enkel behartigen, indien één of meer van de 

deelnemende gemeenten daarom verzoeken, waarbij het bevoegde orgaan van de verzoekende 

gemeente de aard en de omvang van de belangenbehartiging aangeeft. 

 

Artikel 5. 

 

Bevoegdheden 

 

1. Aan de regioraad komen met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen 

de volgende bevoegdheden toe: 

   1. vervallen 

   2. vervallen 

   3. met betrekking tot volkshuisvesting: 

    de bevoegdheden verbonden aan de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies;   



 

  

 

   4. vervallen 

   5. vervallen 

   6. vervallen 

   7. vervallen 

   8. met betrekking tot volksgezondheid: 

    a. vervallen 

    b. vervallen 

    c. vervallen 

    d. vervallen; 

   9. vervallen 

 10. ten behoeve van de in de leden 1-9 genoemde bevoegdheden komen, voor zover het gaat om 

gemeentelijke bevoegdheden, aan de organen van de regio de bevoegdheden toe van de 

besturen van de deelnemende gemeenten. 

 

Artikel 6. 

 

Wijziging bevoegdheden 

 

1.  De regioraad en de raad, het college van b en w en de burgemeester van een gemeente kunnen 

voorstellen doen tot wijziging van de in artikel 5 omschreven bevoegdheden. Het dagelijks bestuur 

brengt een voorstel tot wijziging ter kennis van de bestuursorganen van de gemeenten. 

 

2.  Indien de regioraad wijziging van artikel 5 wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur een daartoe 

strekkend voorstel toekomen aan de bevoegde bestuursorganen van de gemeenten. 

 

3. Een wijziging is tot stand gekomen indien: 

 a. de bevoegde bestuursorganen van de gemeenten, die bij de taak waarvoor de bevoegdheid 

wordt verleend betrokken zijn, daarmee instemmen; én 

 b. de regioraad onderscheidenlijk het dagelijks bestuur of de voorzitter met de wijziging instemmen. 

4. Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt de gemeenten en gedeputeerde staten meegedeeld en 

wordt opgenomen in de registers. 

 

 

Artikel 7. 

 

Dienstverlening - samenwerking - uitbesteding 

 

1. Het bestuur van de regio is bevoegd tot: 

 a. dienstverlening aan één of meer van de deelnemende gemeenten of aan derden, indien deze 

daarom verzoeken; 

 b. samenwerking met derden ter behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen danwel ter 

uitvoering van de in artikel 5 genoemde bevoegdheden; 

 c. uitbesteding aan één of meer van de deelnemende gemeenten danwel aan derden van de 

uitvoering van de in artikel 5 genoemde bevoegdheden danwel onderdelen daarvan. 



 

  

 

2. Een besluit tot dienstverlening, samenwerking danwel uitbesteding wordt genomen door de 

regioraad en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder tot de 

gevraagde dienstverlening, de samenwerking of de uitbesteding wordt overgegaan. 

 

3. Een afschrift van het besluit tot dienstverlening, samenwerking danwel uitbesteding, als bedoeld in 

het eerste lid, wordt ter mededeling gezonden aan de overige deelnemende gemeenten en aan 

gedeputeerde staten. 



 

  

HOOFDSTUK III 

 

De regioraad 

 

Samenstelling 

 

Artikel 8. 

 

1.   De raad van iedere gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders, 

      twee persoon aan als lid van de regioraad. 

 

2. vervallen. 

 

3. vervallen. 

 

4. a De door eenzelfde raad aangewezen leden van de regioraad hebben in de vergadering 

  gezamenlijk zoveel stemmen als het aantal inwoners van de gemeente, door welks raad zij 

  zijn aangewezen, gedeeld door het getal 10.000. Voor elk restgetal wordt een extra stem  

  geteld. 

   b Indien er uit een gemeente één lid van de regioraad in de vergadering aanwezig is heeft hij 

  het aantal stemmen dat de beide leden conform art 8.4a toekomt. 

  

5. Onder het aantal inwoners van een gemeente wordt verstaan de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari. 

 

6. Indien een gemeente door wijziging van het aantal inwoners aanspraak kan maken op meer 

stemmen wordt daarvan bij de eerstvolgende aanwijzing van regioraadsleden toepassing gegeven. 

 

Artikel 9. 

 

1. Tegelijk met de aanwijzing van de twee leden wijst de raad van iedere deelnemende gemeente één 

plaatsvervangend lid aan. 

 

2. Het plaatsvervangend lid heeft in de regioraad het aantal stemmen dat toegewezen is aan het lid dat 

hij vervangt. 

 

Artikel 10. 

 

Het lidmaatschap van de regioraad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege 

de regio aangesteld of daaraan ondergeschikt. 

Met ambtenaren worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij die op arbeidsovereenkomst 

naar burgerlijk recht werkzaam zijn. 

 

 

 



 

  

 

Artikel 11. 

 

1. Het lidmaatschap van de regioraad eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de 

gemeenteraad afloopt. 

 

2. De raden van de gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de 

aanwijzing van de leden van de regioraad. 

 Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen. 

 

3. Zolang de leden deel uitmaken of voorzitter zijn van de raad die hen heeft aangewezen, dan wel 

wethouder zijn van de gemeente door welks raad zij zijn aangewezen, behouden zij het 

lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien. 

 

4. De raad van een gemeente kan het lid, door hem aangewezen, indien dit het vertrouwen van de raad 

niet meer bezit, te allen tijde ontslaan. 

 Burgemeester en wethouders doen daarvan onmiddellijk mededeling aan de voorzitter. 

 

5. Indien tussentijds een plaats van een lid van de regioraad beschikbaar komt, wijst de raad die het 

aangaat, in zijn eerstvolgende vergadering of, zo dit niet mogelijk mocht zijn, zo spoedig mogelijk 

daarna een nieuw lid aan. 

 

6. Van elke aanwijzing tot lid van de regioraad geven burgemeester en wethouders van de gemeenten 

binnen 14 dagen kennis aan de voorzitter. 

 

7. Een lid van de regioraad kan te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag wordt meegedeeld aan de 

regioraad en aan de gemeenteraad die het lid heeft aangewezen. 

 

8. Een lid van de regioraad dat ontslag heeft genomen blijft zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger 

is aangewezen en deze de aanwijzing heeft aanvaard. 

 

9. Het bepaalde in het eerste tot en met het achtste lid van dit artikel is van overeenkomstige 

toepassing op de plaatsvervangend leden. 

 

Werkwijze 

 

Artikel 12. 

 

1. De regioraad vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het 

dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of een aantal leden van de regioraad, dat tenminste een vijfde 

van het aantal stemmen vertegenwoordigt, dit, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoekt. 

 

2. Voorzover in deze regeling niet anders is bepaald, worden besluiten van de regioraad genomen bij 

gewone meerderheid van stemmen. 

 



 

  

3. Een besluit dat verhoging van de gemeentelijke financiële bijdragen tot gevolg heeft en een besluit, 

anders dan bedoeld in artikel 7, waarvan de gevolgen van de werking zich tot één gemeente 

beperken, wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van het ter vergadering aanwezige 

aantal stemmen. 

 

 

Artikel 13. 

 

1. De regioraad stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

 

2. Het reglement van orde bevat bepalingen ten aanzien van de toezending c.q. ter visie legging ten 

behoeve van de leden van de raden van de gemeenten van door de voorzitter van het dagelijks 

bestuur aan de leden van de regioraad toegezonden stukken. 



 

  

HOOFDSTUK IV 

 

Het dagelijks bestuur 

 

Samenstelling 

 

Artikel 14. 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal gemeenten dat deel uit maakt 

 van de regeling. De leden moeten afkomstig zijn uit verschillende gemeenten. 

 

2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur, als bedoeld in het eerste lid, geschiedt met 

inachtneming van het bij deze regeling behorende bestuursprofiel, als opgenomen in bijlage 2.  

 

3. De regioraad is bevoegd het in het tweede lid bedoelde bestuursprofiel te wijzigen. 

 

Artikel 15. 

 

1. De leden van het dagelijks bestuur treden als lid van dat bestuur af op de dag waarop de 

zittingsperiode van de leden van de regioraad eindigt. Zij zijn terstond herbenoembaar. 

 

2. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, wijst de regioraad een nieuw lid 

aan. Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van 

een plaats in de regioraad, dan stelt de regioraad het aanwijzen van een nieuw lid van het dagelijks 

bestuur uit, totdat de opengevallen plaats in de regioraad weer zal zijn bezet. 

 

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. 

 

4. Degene, die als lid van het dagelijks bestuur ontslag heeft genomen of overeenkomstig het in het 

eerste lid bepaalde moet aftreden, blijft de functie waarnemen totdat de opvolger is aangewezen en 

deze de aanwijzing heeft aanvaard. 

 

5. Degene die tussentijds ophoudt lid van de regioraad zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks 

bestuur te zijn. 

 

Bevoegdheden 

 

Artikel 15a 

 

1. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot de dagelijkse leiding van de Regio.  

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen regels, 

de aan de regioraad toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van: 

   a. het vaststellen en wijzigen van de begroting 

   b. het vaststellen van de rekening 

   c. het vaststellen van verordeningen, tenzij dit bij of krachtens de wet is toegestaan  



 

  

 d. het vaststellen van regels met betrekking tot de organisatie van de administratie en het beheer 

van vermogenswaarden, bedoeld in artikel 212 Gemeentewet 

 e. het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer van 

vermogenswaarden, bedoeld in artikel 213 Gemeentewet 

   f. het nemen van besluiten, als bedoeld in de artikelen 14, derde lid, 41, 42, 43 en 44; 

   g. het nemen van besluiten, die bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de regioraad.  

 

Werkwijze 

 

Artikel 16. 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of 

tenminste twee leden dit nodig oordelen. 

 

2. In de vergadering van het dagelijks bestuur heeft elk lid één stem. 

 

3. De artikelen 28, eerste en tweede lid, 22 en 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

 

4. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen. Een aldus 

vastgesteld reglement van orde wordt aan de regioraad meegedeeld. 

 

Artikel 17. 

 

1. De onderlinge taakverdeling van de leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald met inachtneming 

van het bestuursprofiel, als bedoeld in artikel 14, tweede lid en de door de regio te behartigen 

belangen.  

 

2. Het dagelijks bestuur wijst, zoveel mogelijk met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, 

binnen de kring van dit bestuur onderlinge vervangers aan. 

  

3. De vervangingsregeling wordt aan de regioraad meegedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

HOOFDSTUK V 

 

De voorzitter 

 

Artikel 18. 

 

1. De voorzitter wordt door regioraad uit zijn midden aangewezen. 

 

2. vervallen 

 

 

3. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door het hiertoe door het dagelijks 

bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur. 

 

4. Artikel 26 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 19. 

1. De stukken die van de regioraad uitgaan en de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan 

 worden door de voorzitter ondertekend. 

 

2. De voorzitter vertegenwoordigt de regio in en buiten rechte. Indien de voorzitter behoort tot het 

 bestuur van een deelnemende gemeente, die daarbij partij is, doet hij zich overeenkomstig het 

 bepaalde in artikel 18, derde lid vervangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

HOOFDSTUK VI 

 

Bestuurscommissies 

 

Artikel 20. 

 

De regioraad kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. 

 

Adviescommissies 

 

Artikel 21. 

 

1. Voor elk van de in artikel 4 genoemde belangen of groepen van belangen en voor algemene en 

financiële aangelegenheden kunnen commissies van advies (vervallen) worden ingesteld. 

2. Het lid van het dagelijks bestuur, in het bijzonder belast met de desbetreffende taak is in de 

vergaderingen van die commissie voor zijn taakonderdeel aanwezig. 



 

  

HOOFDSTUK VII 

 

Portefeuillehoudersoverleg 

 

Artikel 22. 

 

1. Het dagelijks bestuur kan met het oog op de facilitaire belangenbehartiging ter afstemming van 

beleid, als bedoeld in de artikelen 3 en 4, een portefeuillehoudersoverleg bijeenroepen. 

  

2. Voor de taken, waartoe door de regioraad een bestuurscommissie is ingesteld, bestaat er geen 

portefeuillehoudersoverleg. 

 

3. Het dagelijks bestuur kan meer dan een van bedoelde taken tot het werkterrein van een 

portefeuillehoudersoverleg verklaren. 

 

4. Voorzover niet anders is bepaald zijn de regels voor commissies van advies aan het dagelijks 

bestuur van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 23. 

 

1. De leden van het portefeuillehoudersoverleg worden aangewezen door en uit het college van 

burgemeester en wethouders van elk van de deelnemende gemeenten. 

 

2. Tevens is lid van het portefeuillehoudersoverleg het lid van het dagelijks bestuur dat de belangen en 

taken waarvoor het portefeuillehoudersoverleg is ingesteld in beheer heeft. 

 

3. Op verzoek van het dagelijks bestuur of van het in artikel 22, tweede lid bedoelde 

portefeuillehoudersoverleg kunnen ook anderen dan leden van het portefeuillehoudersoverleg  

worden uitgenodigd om aan de beraadslagingen van dit overleg deel te nemen. 

 

Artikel 24. 

 

Het portefeuillehoudersoverleg kiest uit zijn midden een voorzitter. 

 

Artikel 25. 

 

1. Het portefeuillehoudersoverleg bespreekt de ontwikkelingen op zijn werkterrein en brengt gevraagd 

en ongevraagd adviezen uit aan het dagelijks bestuur. 

 

2. Het in het eerste lid bedoelde advies is een zwaarwegend advies. 

 

3. Met het oog op het bepaalde in het eerste lid komt het portefeuillehoudersoverleg tenminste twee 

maal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het dagelijks bestuur, het lid van het dagelijks bestuur, 

als bedoeld in artikel 23, tweede lid, danwel 1/5 van het aantal leden van het 

portefeuillehoudersoverleg dit nodig oordeelt. 



 

  

 

Artikel 26. 

 

Indien een advies van het portefeuillehoudersoverleg een aangelegenheid betreft die ter beslissing aan 

de regioraad zal worden voorgelegd, meldt het dagelijks bestuur het advies bij zijn voorstel aan de 

regioraad. 



 

  

HOOFDSTUK VIII 

 

Inlichtingen, verantwoording en terugroeping. 

 

Relaties dagelijks bestuur - regioraad. 

 

Artikel 27. 

 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, te zamen en ieder afzonderlijk, aan de regioraad 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur op een nader in het reglement van 

orde voor de vergaderingen van de regioraad te bepalen wijze. 

 

2. Zij geven - te zamen dan wel afzonderlijk - aan de regioraad, wanneer de regioraad of één of meer 

leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen, op een nader in het reglement van orde 

voor de vergaderingen van de regioraad te bepalen wijze. 

 

3. De leden van het dagelijks bestuur, de voorzitter inbegrepen, kunnen door de regioraad worden 

ontslagen, indien deze leden het vertrouwen van de regioraad niet meer bezitten. In dit geval zijn de 

artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van toepassing. 

 

Relatie bestuur (regioraad en dagelijks bestuur) - raden van gemeenten 

 

Artikel 28. 

 

1. De regioraad en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de gemeenten alle inlichtingen 

die door één of meer leden van die raden worden verlangd, op een nader bij verordening door de 

regioraad te bepalen wijze. 

 

2. De regioraad en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten ongevraagd alle 

informatie die voor een juiste beoordeling van het door de regioraad gevoerde en te voeren beleid 

nodig is op een nader bij verordening door de regioraad te bepalen wijze. 

 

Relaties leden regioraad - raden van gemeenten 

 

Artikel 29 

 

1. Een lid van de regioraad verschaft de raad van zijn gemeente alle inlichtingen die door de raad, of 

door één of meer leden daarvan, worden verlangd, op een door de raad van die gemeente te bepa-

len wijze. 

 

2. Een lid van de regioraad is verantwoording verschuldigd aan de raad die hem heeft aangewezen 

voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

 De raad die hem heeft aangewezen bepaalt de wijze waarop dit zal geschieden. 

 

 



 

  

3. De raad die een vertegenwoordiger in de regioraad heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid om dit 

door hem aangewezen lid te ontslaan, indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

HOOFDSTUK IX 

 

Vergoedingen 

 

Artikel 30. 

 

1. De regioraad kan aan de leden van de regioraad, het dagelijks bestuur, de commissies als bedoeld 

in de artikelen 20 en 21, alsmede aan de voorzitter een door de regioraad, vast te stellen vergoeding 

voor te verrichten werkzaamheden toekennen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van 

de wet en de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet. 

 

2. De leden van de regioraad, het dagelijks bestuur, de commissies als bedoeld artikel 21 en de 

voorzitter kunnen een tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt in hun functie ontvangen, vol-

gens door de regioraad te stellen regels, eveneens met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 

van de wet. 

 

3. De regioraad kan aan de leden van een commissie van advies niet zijnde burgemeester, wethouder 

of lid van de raad van een gemeente, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van die 

commissie toekennen. 

 

4. De regioraad kan besluiten aan een gemeente die leden aangewezen heeft die krachtens wet geen 

persoonlijke vergoeding voor hun werkzaamheden mogen ontvangen een vacatievergoeding toe te 

kennen, die gelijk is aan de vergoeding die een lid ontvangt dat krachtens wet wel voor vergoeding 

van hun werkzaamheden in aanmerking kan komen. 



 

  

HOOFDSTUK X 

 

Secretariële ondersteuning voor regioraad - dagelijks bestuur 

 

Artikel 31. 

1. De regioraad voorziet in secretariële ondersteuning voor de regioraad, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter en wijst daartoe de secretaris van de regio Stedendriehoek als bedoeld in artikel 32, 

aan. 

 

2. De stukken die van de regioraad uitgaan en de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan 

 worden medeondertekend door de secretaris van de regio Stedendriehoek als bedoeld in artikel 

  32. 

 

De ambtelijke organisatie 

 

Artikel 32 

 

1. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie in de regio. 

 

2. De regioraad draagt zorg voor een zodanige inrichting van de ambtelijke organisatie, dat op 

doelmatige en efficiënte wijze vorm gegeven wordt aan het bepaalde ten aanzien van belangen, 

taken en bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 4 en 5. 

 

3. Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende organisatie-

onderdelen ingesteld: 

   a. vervallen 

   b. vervallen 

   c. Bureau Stedendriehoek. 

 

4. De regio Stedendriehoek kent een secretaris, nader aan te duiden in de verordening op de 

ambtelijke organisatie. 

 

5. Met betrekking tot de inrichting van de ambtelijke organisatie zijn de bepalingen van de 

Gemeentewet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Ingeval van twijfel over de 

toepasselijkheid beslist de regioraad over een voorziening of een regeling. 

 

Rechtspositie 

 

Artikel 33. 

 

1. Op het personeel werkzaam bij de regio zijn, behoudens het bepaalde in artikel 46, met 

inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, in overeenkomstige toepassing de 

rechtspositieregeling van de gemeente Apeldoorn, zoals die luidt op 1 januari 2005. 

 

 



 

  

 

2. Met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de regeling bedoeld in het eerste lid geldt de 

besluitvorming in de gemeente Apeldoorn, tenzij een van de partijen in het georganiseerd overleg 

van de regio kenbaar maakt dat voor die wijziging een besluit van de regioraad nodig is. Alsdan 

wordt voor dit onderdeel, volgens de gebruikelijke regeling besluitvorming in de regioraad voorbereid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

HOOFDSTUK XI 

 

Financiële bepalingen 

 

Algemeen 

 

Artikel 34. 

 

1. De bepalingen in de Gemeentewet met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het 

beheer van vermogenswaarden (vervallen) en de bepalingen met betrekking tot de controle daarop 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

2. De regioraad is bevoegd tot het heffen van de rechten als bedoeld in de artikelen 228 en 229 van de 

Gemeentewet en de rechten, waarvan de heffing krachtens andere wetten dan de Gemeentewet 

geschiedt.  

 (vervallen) 

 

Begroting 

 

Artikel 35. 

 

1. Bij de ontwerp-begroting wordt een programma van voorgenomen werkzaamheden gevoegd. De 

ontwerp-begroting wordt gebaseerd op voortzetting van bestaand beleid. Beleidswijzigingen worden 

afzonderlijk voorgesteld. 

 

2. vervallen. 

 

3. In de begroting wordt geraamd de door elke gemeente voor het jaar waarop de begroting betrekking 

heeft, verschuldigde bijdrage. 

 

4. De in het derde lid bedoelde bijdrage wordt, rekening houdend met eventuele inkomsten uit andere 

hoofde, geraamd op grond van: 

   a. de te verwachten inkomsten per gemeente naar aanleiding van door de regioraad bij 

 afzonderlijke regeling te bepalen tarieven wegens daarbij omschreven diensten en/of leveringen; 

   b. een gelijke bijdrage per inwoner in de nadelige saldi, voorzover daarin niet wordt voorzien door 

 andere bijdragen krachtens nadere afspraken met de raad, respectievelijk de raden van een of 

 meer van de deelnemende gemeenten. 

 

5. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en 16 juli telkens de helft van 

de in het derde lid bedoelde bijdrage. 

 

6. Van de vaststelling en de goedkeuring van de begroting doet het dagelijks bestuur mededeling aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 

 



 

  

 

7. De in het vierde lid, sub b, bedoelde bijdrage en het in artikel 37, derde lid bedoelde bedrag, zijn 

afhankelijk van en opgebouwd uit: 

   a. de uit bijlage 3A bij deze regeling blijkende mate, waarin de deelnemende gemeenten taken aan 

 de regio hebben opgedragen; 

   b. de uit bijlage 3B bij deze regeling blijkende mate, waarin de deelnemende gemeenten taken aan 

de regio hadden opgedragen, welke taken ten gevolge van de 1e wijziging van de regeling zijn 

vervallen; 

   c. de uit bijlage 3C bij deze regeling blijkende mate waarin de kosten en opbrengsten, die 

voortvloeien uit de in artikel 47 opgenomen verplichting van de regio om te treden in de rechten 

en plichten van het Gewest Midden-IJssel en het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe, kunnen 

worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten, zulks - voor zover van toepassing - 

onder aftrek van hetgeen daartoe wordt voldaan door de gemeenten Heerde, Holten en Raalte. 

 

Begrotingswijzigingen 

 

Artikel 36. 

 

De bepalingen met betrekking tot de ontwerp-begroting zijn mede van toepassing op wijzigingen van de 

begroting, met uitzondering van het bepaalde in artikel 35 eerste, derde en vierde lid van de wet, 

voorzover het betreft wijzigingen van de begroting die voor de gemeenten budgettair neutraal zijn, zowel 

wat betreft de gewone dienst als de kapitaaldienst. 

 

Jaarrekening 

 

Artikel 37. 

 

1. Bij de rekening wordt een verslag gevoegd over de vorderingen met betrekking tot het programma 

van werkzaamheden bij de begroting. 

 

2. vervallen. 

 

3. In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar 

werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. Het bepaalde in artikel 35, zevende lid is van 

overeenkomstige toepassing. 

4. De kosten worden, rekeninghoudend met andere inkomsten, met de bepalingen op grond van artikel 

7 en artikel 35, derde en vierde lid en met door de regioraad bestemde c.q. te bestemmen reserves 

verdeeld naar rato van het inwonertal, volgens publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. 

 

5. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 35 derde lid betaalde en het werkelijk 

verschuldigde, vindt plaats terstond nadat mededeling van de vaststelling van de rekening is ont-

vangen. 

 

 



 

  

 

Artikel 38. 

 

De regioraad kan een batig saldo geheel of ten dele ten behoeve van een voorziening reserveren. 

Voor een beslissing tot bestemming van of beschikking over de reserve gelden de regels die van 

toepassing zijn bij de vaststelling van de begroting. 



 

  

HOOFDSTUK XII 

 

Archief 

 

Artikel 39. 

 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de regio en zijn organen, 

overeenkomstig een door de regioraad vast te stellen en aan gedeputeerde staten mee te delen 

regeling. 

 

2. Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar aan, die is belast met het beheer over de 

archiefbescheiden, bedoeld in het vorige lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vast te 

stellen nadere regelen, waarin kan worden bepaald dat degene die belast is met de leiding van een 

uitvoerende dienst met het beheer over de archiefbescheiden van de dienst wordt belast. 

 

3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 5 van de Archiefwet 1962 over te brengen 

archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan. 

 

4. De beheerder van de in het vorige lid aan te wijzen archiefbewaarplaats oefent overeenkomstig de 

regeling als bedoeld in het eerste lid toezicht uit op het beheer over de archiefbescheiden van de 

regio en zijn organen, voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbe-

waarplaats. 



 

  

HOOFDSTUK XIII 

 

Geschillenregeling 

 

Artikel 40. 

 

1. Alvorens ten aanzien van een geschil, als bedoeld in artikel 28 van de wet de beslissing van 

gedeputeerde staten wordt ingeroepen, wordt de zaak voorgelegd aan een geschillencommissie. 

 

2. Het dagelijks bestuur benoemt de leden van de commissie in overleg met de betrokken gemeente of 

gemeenten. 

 

3. De geschillencommissie onderzoekt de mogelijkheden om partijen alsnog tot overeenstemming te 

brengen en brengt aan partijen advies uit. 

 

4. Betrokken partijen kunnen van tevoren overeenkomen, dat het in het derde lid bedoelde advies van 

de geschillencommissie, bindend zal zijn. 

 

5. Onder geschil wordt hier mede begrepen een aangelegenheid, die door één partij als zodanig wordt 

beschouwd. 



 

  

HOOFDSTUK XIV 

 

Toetreding, uittreding, wijziging, opheffing 

 

Toetreding 

 

Artikel 41. 

 

1. Toetreding door een niet aan deze regeling deelnemende gemeente, al dan niet ten aanzien van het 

gehele grondgebied van die gemeente, kan bij besluiten van de raad, het college van burgemeester 

en wethouders en de burgemeester van die gemeente plaatsvinden, wanneer de regioraad daarin 

bewilligt bij met tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen vastgesteld besluit in een verga-

dering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de regioraad aanwezig is. 

 

2. De regioraad kan aan de toelating voorwaarden verbinden. 

 

3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname van het besluit 

in de registers, tenzij het besluit een latere datum van ingang vermeldt. 

 

Uittreding 

 

Artikel 42. 

 

1. Een gemeente kan uittreden door toezending van daartoe strekkende besluiten van de 

gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. 

 

2. De uittreding vindt, behoudens door de regioraad toe te stane afwijking, plaats op 1 januari van het 

tweede jaar, volgend op dat waarin het besluit tot uittreding in de registers is ingeschreven. 

 

3. De regioraad regelt (vervallen) de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 

uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de 

overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. 

 

Wijziging 

 

Artikel 43. 

 

1. Zowel het dagelijks bestuur van de regio als de raad, het college van burgemeester en wethouders 

en de burgemeester van een deelnemende gemeente kunnen ieder afzonderlijk aan de regioraad 

voorstellen doen inzake wijziging van de regeling. 

 

2. Indien de regioraad wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het door de 

regioraad vastgestelde voorstel toekomen aan de raden, de colleges van burgemeester en 

wethouders en de burgemeesters van de gemeenten. 

 



 

  

 

3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 6 is een wijziging tot stand gekomen wanneer : 

   a. hetzij de regioraad zich in een voltallige vergadering met algemene stemmen daarvóór heeft 

verklaard; 

   b. hetzij de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 

van tenminste vijf deelnemende gemeenten, vertegenwoordigend drie/vierde deel van de 

bevolking, indien en voorzover elk van deze organen ten aanzien van het onderwerp van 

wijziging geacht wordt deze regeling te hebben aangegaan, c.q. bevoegd is terzake een 

gemeenschappelijke regeling aan te gaan, zich daarvóór hebben verklaard. 

 

4. Een wijziging gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname in de registers 

tenzij het wijzigingsbesluit een latere datum van ingang bevat. 

 

Opheffing 

 

Artikel 44. 

 

1. De regeling wordt opgeheven, wanneer de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en 

de burgemeesters van tenminste vijf gemeenten, vertegenwoordigende drie/vierde deel van de 

bevolking daartoe besluiten. 

 

2. De opheffing gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin zowel de gemeenten 

als gedeputeerde staten de regeling hebben geschrapt uit de registers, tenzij het besluit tot opheffing 

een latere datum van ingang bevat. 

 

3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de regioraad tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige 

regelen vast. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken. 

 

4. Het liquidatieplan wordt door de regioraad, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld. Het 

behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. 

 

5. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiële 

gevolgen van de opheffing. 

 

6. Het liquidatieplan bevat tevens een personeelsplan dat voor zoveel mogelijk voorziet in herplaatsing 

van het personeel en voorts in de financiële gevolgen voor het personeel. 

 

7. Het dagelijks bestuur is belast met de liquidatie.  Zo nodig blijven de organen van de regio ook na het 

tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid. 



 

  

HOOFDSTUK XV 

 

Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 45.  

 

vervallen 

 

Artikel 46. 

 

1. De rechtspositieregelingen van het Gewest Midden-IJssel en van het Samenwerkingsorgaan Oost-

Veluwe blijven voor het onderscheiden personeel, dat op 30 april 1995 in dienst was, gelden totdat 

de regelingen voor het personeel van de regio door andere zijn vervangen. 

2. Aanvullend op het bepaalde in artikel 33 gelden met betrekking tot het personeel dat op 30 april 

1995 werkzaam is ten behoeve van het Gewest Midden-IJssel en het Samenwerkingsorgaan Oost-

Veluwe het sociaal statuut, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het Gewest Midden-

IJssel op 16 november 1994 en door de regioraad van het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe op 

28 september 1994. 

 

Artikel 47. 

 

De regio Stedendriehoek treedt in de rechten en plichten van het Gewest Midden-IJssel en het 

samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe, voor zover niet anders overeengekomen is met de gemeenten 

Heerde, Holten en Raalte, met goedkeuring door Gedeputeerde Staten. 

De rechten en plichten worden door het bestuur van de regio Stedendriehoek uitgeoefend dan wel 

voldaan ten behoeve of ten laste van de gemeenten van de regio en de gemeenten Heerde, Holten en 

Raalte. 

De voor het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe en het Gewest Midden-IJssel vastgestelde begrotingen 

voor het dienstjaar 1995 zijn daarvoor bepalend. 

De gemeenten Heerde, Holten en Raalte worden in de gelegenheid gesteld in de 

portefeuillehoudersoverleggen deel te nemen aan de voorbereiding van besluiten die uitvoering van 

activiteiten in hun gemeenten betreffen. 

Op de lasten van Heerde, Holten en Raalte worden in het eerste jaar in mindering gebracht de kosten 

die verbonden zijn aan het functioneren van de bestuursorganen van de regio Stedendriehoek met 

uitzondering van de personeelskosten. 

Bij verschil van inzicht over de toerekeningen is de geschillenregeling van toepassing zoals die is 

opgenomen in artikel 40 van deze regeling. 

 

Artikel 48.  

 

Vervallen 

 

 

 

 



 

  

Artikel 49.  

 

Vervallen 

 

Artikel 50. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn draagt zorg voor toezending van deze 

regeling, alsmede van besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling en van besluiten tot toetreding 

en uittreding aan gedeputeerde staten. 

 

Artikel 51. 

 

De regeling treedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van de wet, in werking op 1 mei 1995. 

 

 

Artikel 52. 

 

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Regio Stedendriehoek". 

 

Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 12 september 1995,  

nr. BD95.10603-BD/BO005. 
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Overzicht van wijzigingen 

 

Eerste wijziging  14 april 1998; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

  d.d. 14 april 1998, nr. BD98.3964-BD-005 

 

V. Artikel 8, eerste, tweede, derde en vierde lid: 

 1. De raad van iedere gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, één lid aan als lid 

van de regioraad. 

 2. vervallen. 

 3. vervallen. 

 4. Een lid van de regioraad heeft in de vergadering zoveel stemmen als het aantal hele malen dat 

het aantal inwoners van de gemeente, door welks raad hij is aangewezen, gedeeld kan worden 

door het getal 10.000. Voor ieder restgetal wordt een extra stem gerekend. 

 6. Indien een gemeente door wijziging van het aantal inwoners aanspraak kan maken op meer 

stemmen wordt daarvan bij de eerstvolgende aanwijzing van regioraadsleden toepassing 

gegeven. 

 

VI. Artikel 9: 

 1. Tegelijk met de aanwijzing van het lid wijst de raad van iedere deelnemende gemeente een   

  plaatsvervangend lid aan. 

2. Het plaatsvervangend lid heeft in de regioraad het aantal stemmen dat toegewezen is aan het  

  lid dat hij vervangt. 

 

VII. Artikel 11, vierde lid 

 4. De raad van een gemeente kan het lid, door hem aangewezen, indien dit het vertrouwen van de 

raad niet meer bezit, te allen tijde ontslaan. 

  Burgemeester en wethouders doen daarvan onmiddellijk mededeling aan de voorzitter. 

 

VIII. Artikel 12, eerste lid: 

 1. De regioraad vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het 

dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of een aantal leden van de regioraad, dat tenminste een 

vijfde van het aantal stemmen vertegenwoordigt, dit, onder opgave van redenen, schriftelijk 

verzoekt. 

 

IX. Artikel 14: 

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, de voorzitter inbegrepen, door de regioraad uit zijn 

midden aangewezen. De leden moeten afkomstig zijn uit verschillende gemeenten. 

 2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur, als bedoeld in het eerste lid, geschiedt 

met inachtneming van het bij deze regeling behorende bestuursprofiel, als opgenomen in  

  bijlage 2.  

 3. De regioraad is bevoegd het in het tweede lid bedoelde bestuursprofiel te wijzigen. 

 

 

 

 



 

  

X. Artikel 15a:  

 Bevoegdheden 

 Artikel 15a 

 1. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot de dagelijkse leiding van de Regio.  

 2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen n  

 regels, de aan de regioraad toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van: 

      a. het vaststellen en wijzigen van de begroting 

  b. het vaststellen van de rekening 

  c. het vaststellen van verordeningen, tenzij dit bij of krachtens de wet is toegestaan 

  d. het vaststellen van regels met betrekking tot de organisatie van de administratie en het 

beheer van vermogenswaarden, bedoeld in artikel 212 Gemeentewet 

  e het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer 

van vermogenswaarden, bedoeld in artikel 213 Gemeentewet 

  f. het nemen van besluiten, als bedoeld in de artikelen 14, derde lid, 41, 42, 43 en 44; 

  g. het nemen van besluiten, die bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de regioraad.  

 

XI. Artikel 16, eerste en vierde lid: 

 1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de    

voorzitter of tenminste twee leden dit nodig oordelen. 

 4. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen. Een   

aldus vastgesteld reglement van orde wordt aan de regioraad meegedeeld. 

 

XII. Artikel 17: 

 1. De onderlinge taakverdeling van de leden van het dagelijks bestuur wordt bepaald met 

inachtneming van het bestuursprofiel, als bedoeld in artikel 14, tweede lid en de door de regio te 

behartigen belangen.  

 2. Het dagelijks bestuur wijst, zoveel mogelijk met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, 

binnen de kring van dit bestuur onderlinge vervangers aan. 

 3. De vervangingsregeling wordt aan de regioraad meegedeeld. 

 

XIII. a. Artikel 18, eerste en tweede lid: 

  1. De voorzitter wordt door regioraad uit zijn midden aangewezen. 

  2. De voorzitter fungeert binnen het dagelijks bestuur als aanspreekpunt voor de in artikel 32 

bedoelde organisatie-onderdelen. 

 

 b. de leden 2. en 3. vernummeren tot resp. de leden 3. en 4.; 

 

XIV. Artikel 19 

 De voorzitter vertegenwoordigt de regio in en buiten rechte. Indien de voorzitter behoort tot het 

bestuur van een deelnemende gemeente, die daarbij partij is, doet hij zich overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 18, derde lid vervangen. 

 

 

 

 



 

  

XXVIII. Artikel 45  

 vervallen 

 

XXXI. Toelichting, als weergegeven in de bijlage. 

 

 

Tweede wijziging  1 juli 1998; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

      d.d. 25 juni 1998; nr. BD98.7335-BO005 

 

I. Artikel 1, tweede lid: 

 2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in de plaats 

van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester, 

onderscheidenlijk de regio, de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

II. Artikel 4, aanhef, eerste lid onder e, tweede en derde lid: 

 Belangen en taken 

 

 1. De door de regio te behartigen belangen zijn: 

  e. milieu en vervallen 

 2. De behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen omvat onder meer: 

  a. de bevordering van overleg met en tussen de deelnemende gemeenten ter afstemming en 

coördinatie van gemeentelijke beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen; 

  b. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepalingen; 

  c. het voeren van overleg met de provinciale- en rijksoverheid en het voorstaan van deze 

belangen ook bij andere instellingen; 

  d. het geven van voorlichting inzake de belangenbehartiging in de ruimste zin door de regio. 

 3. De regio kan de in het eerste lid genoemde belangen, waartoe blijkens het bepaalde in artikel 5 

aan de regioraad geen bevoegdheden toekomen, enkel behartigen, indien één of meer van de 

deelnemende gemeenten daarom verzoeken, waarbij het bevoegde orgaan van de 

verzoekende gemeente de aard en de omvang van de belangenbehartiging aangeeft. 

 

III. Artikel 5, sub 1., sub 2., sub 4. onder b., sub 5., sub 6., sub 7., sub 8., onder b. en c.: 

 

 Bevoegdheden 

 Aan de regioraad komen met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen  

 de volgende bevoegdheden toe: 

 1. vervallen 

 2. vervallen 

 4. met betrekking tot arbeidsvoorziening: 

  b. vervallen 

 5. vervallen 

 6. vervallen 

 7. vervallen 

  



 

  

 8. met betrekking tot volksgezondheid: 

  b. vervallen 

  c. vervallen 

 

IV. Artikel 7, aanhef, eerste lid, onder b. en c., tweede en derde lid: 

 Dienstverlening - samenwerking - uitbesteding 

 

 1. Het bestuur van de regio is bevoegd tot: 

  b. samenwerking met derden ter behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen danwel ter 

uitvoering van de in artikel 5 genoemde bevoegdheden; 

  c. uitbesteding aan één of meer van de deelnemende gemeenten danwel aan derden van de 

uitvoering van de in artikel 5 genoemde bevoegdheden danwel onderdelen daarvan. 

 2. Een besluit tot dienstverlening, samenwerking danwel uitbesteding wordt genomen door de 

regioraad en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder 

tot de gevraagde dienstverlening, de samenwerking of de uitbesteding wordt overgegaan. 

 3. Een afschrift van het besluit tot dienstverlening, samenwerking danwel uitbesteding, als 

bedoeld in het eerste lid, wordt ter mededeling gezonden aan de overige deelnemende 

gemeenten en aan gedeputeerde staten. 

 

XV. Artikel 21: 

 1. Voor elk van de in artikel 4 genoemde belangen of groepen van belangen en voor algemene 

en financiële aangelegenheden kunnen commissies van advies (vervallen) worden ingesteld. 

 

XVI. a. Artikel 22, eerste, tweede en derde lid: 

  1. Er bestaan reguliere portefeuillehoudersoverleggen voor de belangen volksgezondheid en 

openbare veiligheid en hulpverlening, als genoemd in artikel 4, eerste lid onder g en h. 

  2. Het dagelijks bestuur kan, naast de in het eerste lid bedoelde portefeuillehoudersoverleg-

gen, met het oog op de facilitaire belangenbehartiging ter afstemming van beleid, als 

bedoeld in de artikelen 3 en 4, een portefeuillehoudersoverleg bijeenroepen met betrekking 

tot andere dan de in het eerste lid genoemde belangen. 

  3. Voor de taken, waartoe door de regioraad een bestuurscommissie is ingesteld, bestaat er 

geen portefeuillehoudersoverleg. 

 b. de leden 2. en 3. vernummeren tot resp. de leden 4. en 5.; 

 

XVII. Artikel 23, derde lid: 

 Op verzoek van het dagelijks bestuur of van het in artikel 22, tweede lid bedoelde porte-

feuillehoudersoverleg kunnen ook anderen dan leden van het portefeuillehoudersoverleg  worden 

uitgenodigd om aan de beraadslagingen van dit overleg deel te nemen. 

 

XVIII. Arikel 25: 

 1. Het portefeuillehoudersoverleg bespreekt de ontwikkelingen op zijn werkterrein en brengt 

gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het dagelijks bestuur. 

 2. Het in het eerste lid bedoelde advies is een zwaarwegend advies. 

  

 



 

  

 3. Met het oog op het bepaalde in het eerste lid komt het portefeuillehoudersoverleg tenminste 

twee maal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het dagelijks bestuur, het lid van het 

dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 23, tweede lid, danwel 1/5 van het aantal leden van het 

portefeuillehoudersoverleg dit nodig oordeelt. 

 

XIX. Artikel 31: 

 Secretariële ondersteuning voor regioraad - dagelijks bestuur 

 

 Artikel 31. 

 De regioraad voorziet in de secretariële ondersteuning voor de regioraad en het dagelijks bestuur 

en wijst daartoe een ambtenaar van het facilitair bureau, als bedoeld in artikel 32, aan. 

 

XX. Artikel 32: 

 1. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie in de regio. 

 2. De regioraad draagt zorg voor een zodanige inrichting van de ambtelijke organisatie, dat op 

doelmatige en efficiënte wijze vorm gegeven wordt aan het bepaalde ten aanzien van 

belangen, taken en bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 4 en 5. 

 3. Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende organisatie-

onderdelen ingesteld: 

  a. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 

  b. Brandweer 

  c. Facilitair bureau 

  Het onderdeel Alarmcentrale behoort tot het betreffende organisatie-onderdeel, genoemd 

onder a en b. 

 4. Met betrekking tot de inrichting van de ambtelijke organisatie zijn de bepalingen van de 

Gemeentewet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Ingeval van twijfel over de 

toepasselijkheid beslist de regioraad over een voorziening of een regeling. 

 

XXI. Artikel 33, eerste lid: 

 1. Op het personeel werkzaam bij de regio zijn, behoudens het bepaalde in artikel 46, met 

inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, van overeenkomstige toepassing de 

rechtspositieregeling van de gemeente Deventer, zoals die luidt op 30 april 1995. 

 

XXII. Artikel 34: 

 1. De bepalingen in de Gemeentewet met betrekking tot de organisatie van de administratie en 

van het beheer van vermogenswaarden (vervallen) en de bepalingen met betrekking tot de 

controle daarop zijn van overeenkomstige toepassing. 

 2. De regioraad is bevoegd tot het heffen van de rechten als bedoeld in de artikelen 228 en 229 

van de Gemeentewet en de rechten, waarvan de heffing krachtens andere wetten dan de 

Gemeentewet geschiedt. vervallen 

 

XXIII. Artikel 35, tweede en zevende lid: 

 2. Het portefeuillehoudersoverleg, als genoemd in artikel 22, eerste lid, wordt met betrekking tot 

zijn werkterrein gehoord over het programma van werkzaamheden bij de ontwerp-begroting. 

Het bepaalde in artikel 25, tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 



 

  

  

 7. De in het vierde lid, sub b, bedoelde bijdrage en het in artikel 37, derde lid bedoelde bedrag, 

zijn afhankelijk van en opgebouwd uit: 

  a. de uit bijlage 3A bij deze regeling blijkende mate, waarin de deelnemende gemeenten 

taken aan de regio hebben opgedragen; 

  b. de uit bijlage 3B bij deze regeling blijkende mate, waarin de deelnemende gemeenten 

taken aan de regio hadden opgedragen, welke taken ten gevolge van de 1e wijziging van 

de regeling zijn vervallen; 

  c. de uit bijlage 3C bij deze regeling blijkende mate waarin de kosten en opbrengsten, die 

voortvloeien uit de in artikel 47 opgenomen verplichting van de regio om te treden in de 

rechten en plichten van het Gewest Midden-IJssel en het Samenwerkingsorgaan Oost-

Veluwe, kunnen worden toegerekend aan de deelnemende  

  gemeenten, zulks - voor zover van toepassing - onder aftrek van hetgeen daartoe wordt 

voldaan door de gemeenten Heerde, Holten en Raalte. 

 

XXIV. Artikel 37, tweede en derde lid: 

 2. Het portefeuillehoudersoverleg, als genoemd in artikel 22, eerste lid, wordt met betrekking tot 

zijn werkterrein gehoord over het programma van werkzaamheden bij de ontwerp-begroting. 

Het bepaalde in artikel 25, tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

 3. In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende 

jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. Het bepaalde in artikel 35, zevende lid is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

XXV. Artikel 39, tweede lid: 

 2. Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar aan, die is belast met het beheer over de 

archiefbescheiden, bedoeld in het vorige lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vast 

te stellen nadere regelen, waarin kan worden bepaald dat degene die belast is met de leiding 

van een uitvoerende dienst met het beheer over de archiefbescheiden van de dienst wordt 

belast. 

 

XXVI. a. Artikel 40 

  4. Betrokken partijen kunnen van tevoren overeenkomen, dat het in het derde lid bedoelde 

advies van de geschillencommissie, bindend zal zijn. 

 

 b. vierde lid vernummeren naar vijfde lid; 

 

XXVII. Artikel 42 

3. De regioraad regelt (vervallen) de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt 

dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de 

uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. 

 

 

XXIX. Artikel 48  

   vervallen 

 



 

  

XXX. Artikel 49  

  vervallen 

 

XXXI. Toelichting, als weergegeven in de bijlage. 

 

 

Derde wijziging  11 november 1999; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

     d.d. 11 november 1999; nr. BD99.14991 

 

1. uit te spreken, dat het wenselijk is de gemeenschappelijke regeling Regeling Regio Stedendriehoek 

in die zin te wijzigen, dat de voormalige gemeente Diepenveen ten gevolge van de gemeentelijke 

herindeling Deventer-Diepenveen met ingang van 1 januari 1999 geen deelnemende gemeente 

meer is in de Regeling Regio Stedendriehoek en de gemeenschappelijke regeling in die zin te 

wijzigen; 

 

2. uit te spreken, dat de gemeenschappelijke regeling Regeling Regio Stedendriehoek ten gevolge 

van de gemeentelijke herindeling Deventer-Diepenveen voor het overige geen wijziging behoeft; 

 

 

Vierde wijziging  7 maart 2002; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

     d.d. 11 februari 2002; nr. BD2002.622 

 

1. uit te spreken, dat het wenselijk is met het oog op en in afwachting van de in voorbereiding zijnde 

wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in het kader van de verwachte Wet 

dualisering gemeentebestuur de gemeenschappelijke regeling Regeling Regio Stedendriehoek te 

wijzigen; 

 

2. de Regeling Regio Stedendriehoek als volgt te wijzigen: 

    

  I. artikel 8, eerste lid: 

 De raad van iedere gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de 

wethouders, één persoon aan als lid van de regioraad. 

 

 II. artikel 11, derde lid: 

 Zolang de leden deel uitmaken of voorzitter zijn van de raad die hen heeft aangewezen, 

dan wel wethouder zijn van de gemeente door welks raad zij zijn aangewezen, behouden 

zij het lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien. 

 

3. de Toelichting op de Regeling Regio Stedendriehoek als volgt te wijzigen: 

 

 I.  Artikel 8.  Regioraad 

  De regioraad is het algemeen bestuur van de regio Stedendriehoek. De leden van het 

algemeen bestuur worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun 

midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders aangewezen. Ten gevolge van de 

dualisering van het gemeentebestuur maken wethouders na benoeming niet langer deel 



 

  

uit van de gemeenteraad. Om het mogelijk te maken, dat wethouders wel deel (kunnen) 

uitmaken van het algemeen bestuur is op dat onderdeel de Wet gemeenschappelijke 

regelingen gewijzigd. 

 

4. te bepalen, dat de Vierde wijziging in werking treedt, nadat de Wet Dualisering gemeentebestuur, 

voor zover deze ziet op wijziging van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

kracht van wet heeft gekregen. 

 

 

Vijfde wijziging  21 februari 2003; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

     d.d. 21 februari 2003; nr. DS2003.3064 

 

A. de Regeling Regio Stedendriehoek: 

 

I. Artikel 5.     

      4. vervallen; 

      10. Ten behoeve van de in de leden 1-9 genoemde bevoegdheden komen, voor zover het 

gaat om gemeentelijke bevoegdheden, aan de organen van de regio de 

bevoegdheden toe van de besturen van de deelnemende gemeenten. 

 

II. Artikel 18. 

      2. vervallen. 

 

III. Artikel 31. 

De regioraad voorziet in de secretariële ondersteuning voor de regioraad en het dagelijks 

bestuur en wijst daartoe een ambtenaar van Bureau Beleidszaken, als bedoeld in artikel 32, 

aan. 

 

IV. Artikel 32. 

 3. Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende 

organisatie-onderdelen ingesteld: 

 a. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 

 b. Brandweer 

 c. Bureau Beleidszaken. 

 

B. de Toelichting op de Regeling Regio Stedendriehoek: 

 

I. Artikel 5. De bevoegdheden 

 (…) Tot slot heeft een openbaar lichaam ook de bevoegdheden die annex zijn aan de 

bevoegdheden die door de gemeenten worden overgedragen, bv. het toepassen van 

bestuursdwang, het maken van bezwaar en het instellen van beroep of het voeren van overleg 

met derden omtrent een overgedragen bevoegdheid. Ook aan deze annexe bevoegdheden 

kunnen door de gemeenten in de regeling beperkingen worden gesteld (art. 33, tweede lid 

Wgr). (…) 

 



 

  

II. Artikel 14. Het dagelijks bestuur  

(…) Met inachtneming van het bepaalde in het genoemde bestuursprofiel heeft elk verder 

bestuurslid naast de voorzitter een of meer aandachtsgebieden. Zo is één lid (…); 

 

III. Artikelen 18 en 19. De voorzitter  

Bij het bepalen van de positie van de voorzitter, ondermeer ten opzichte van de overige 

bestuursleden, is het in artikel 14, tweede lid genoemde bestuursprofiel van belang.  

Het vaststellen van een dergelijk profiel maakt het voor de regioraad mogelijk bepaalde 

specifieke kwaliteiten c.q. hoedanigheden te bepalen voor de leden van het dagelijks bestuur 

en voor de voorzitter. Het bepaalde in artikel 19 maakt de voorzitter tot de representant van de 

regio bij uitstek.  

 

IV. Artikel 31. Secretariële ondersteuning voor regioraad – dagelijks bestuur  

  In een bestuurlijke organisatie is secretariële ondersteuning ten behoeve van de in die 

organisatie functionerende bestuursorganen onontbeerlijk. De regioraad belast een medewerker 

van Bureau Beleidszaken met de daarmee samenhangende werkzaamheden. Een en ander 

dient een uitwerking te krijgen in de verordening op de ambtelijke organisatie, als verwoord in 

artikel 32. 

 

 

Zesde wijziging    17 juni 2004; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

     d.d. 17 juni 2004; nr. DS/CS2004.6226 
 

a.  de Regeling Regio Stedendriehoek: 

 

I. artikel 4, eerste lid onder h. 

  vervallen; 

 

II. artikel 5, eerste lid onder 4 

vervallen; 

 

III. artikel 5, eerste lid onder 8, sub d. 

vervallen; 

 

IV. artikel 5, negende lid  

vervallen; 

 

V. De huidige tekst van artikel 19 vernummeren naar artikel 19, lid 2. 

 

VI. aan artikel 19 een eerste lid toevoegen als volgt: 

1. De stukken die van de regioraad uitgaan en de stukken die van het dagelijks bestuur 

uitgaan worden door de voorzitter ondertekend. 

 

 

 



 

  

VII. artikel 22 

1.    Er bestaat een regulier portefeuillehoudersoverleg voor het belang volksgezondheid als 

genoemd in artikel 4, eerste lid onder g; 

 

VIII. artikel 31 

1. De regioraad voorziet in de secretariële ondersteuning voor de regioraad, het dagelijks 

bestuur en de voorzitter en draagt de uitvoering hiervan op aan het diensthoofd van 

Bureau Beleidszaken als bedoeld in artikel 32. 

 

IX.        aan artikel 31 een tweede lid toe te voegen als volgt: 

2. De stukken die van de regioraad uitgaan en de stukken die van het dagelijks bestuur   

      uitgaan worden medeondertekend door de diensthoofden als bedoeld in artikel 32, voor   

      zover de stukken hun organisatieonderdeel betreffen. 

 

X artikel 32 

3.   Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende 

      organisatieonderdelen ingesteld: 

a. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

b. (vervallen) 

c. Bureau Beleidszaken 

(tekst m.b.t. Alarmcentrale vervallen) 

 

X. artikel 32, vierde lid te vernummeren naar artikel 32, vijfde lid; 

 

XII. aan artikel 32 een nieuw vierde lid toe te voegen: 

4.  De onder a en c van het derde lid genoemde organisatieonderdelen kennen elk een   

     diensthoofd, nader aan te duiden in de verordening op de ambtelijke organisatie. 

 

b. de Toelichting op de Regeling Regio Stedendriehoek: 

   

I. Aanhef van de regeling 

Hoewel er geen bevoegdheden van de burgemeesters, als bestuursorgaan, worden 
overgedragen, is er een reden om ook de burgemeesters de regeling te laten aangaan: met 
het oog op betrokkenheid, al dan niet in portefeuillehoudersoverleggen, bij de overlegtaken 
(vervallen). In de aanhef (….) een doorslaggevende reden is geweest. 

 

 

II. Artikelen 3 en 4. Doel/belangen 

Volksgezondheid 

Op het beleidsterrein volksgezondheid is één taak voor de regio geformuleerd. Dit betreft de 

instandhouding van een gezondheidsorganisatie op grond van de Wet collectieve preventie 

volksgezondheid. De instandhouding van een gezondheidsdienst is verplicht op grond van de 

Wet collectieve preventie volksgezondheid; het niveau van taakaanbieding wordt in ander 



 

  

verband bepaald, evenals de mate van vrijwillige dan wel verplichte taakuitoefening. 

(tekst m.b.t. CPA vervallen) 

 

Openbare orde en veiligheid 

(vervallen) 

 

III. Artikel 7. Dienstverlening, samenwerking en uitbesteding 

De alinea: “Als voorbeeld kan hierbij worden genoemd een samenwerking met de regionale 

politie aangaande de inrichting van de meldkamer en de samenwerking met 

ambulancediensten in relatie tot de Centrale Post ambulancevervoer en de geneeskundige 

hulpverlening bij rampen” te schrappen; 

 

IV. Artikel 14. Het dagelijks bestuur 

(…..)  

Met inachtneming van het bepaalde in het genoemde bestuursprofiel heeft elk verder 

bestuurslid naast de voorzitter een of meer aandachtsgebieden. Zo is er één lid (vervallen) 

met als aandachtsgebied volksgezondheid (GGD). De overige aandachtsgebieden zullen in 

onderling overleg verdeeld worden. Het inhoudelijke beleid van de diensten komt tot stand in 

samenspraak met het portefeuillehoudersoverleg, onder leiding van het dagelijks bestuur-lid 

met dat specifieke aandachtsgebied. 

 

V. Artikelen 18 en 19. Voorzitter 

Aan de Toelichting toevoegen:  

Voor de ondertekening van stukken die van de regioraad dan wel het dagelijks bestuur 

uitgaan zijn de regels inzake ondertekening van raads- en collegestukken uit de Gemeentewet 

van overeenkomstige toepassing. De Gemeentewet bepaalt, dat stukken die van de raad dan 

wel van het college uitgaan door de burgemeester worden ondertekend. In een 

gemeenschappelijke regeling treedt de voorzitter in de plaats van de burgemeester. Daarmee 

worden de stukken die van de regioraad dan wel van het dagelijks bestuur uitgaan door de 

voorzitter ondertekend. Zie ook de toelichting op artikel 31. 

 

VI. Artikel 22 t/m 26. Portefeuillehoudersoverleg 

(…) 

De regeling bepaalt, dat er in ieder geval sprake is van een portefeuillehoudersoverleg voor 

het belang volksgezondheid. (vervallen). Daarnaast kan het dagelijks bestuur advies vragen 

aan andere portefeuillehoudersoverleggen, die daartoe op adhoc-basis bijeengeroepen 

worden. (…) 

 

 

VII. Artikel 30. Vergoedingen 

De laatste alinea van dit onderdeel van de toelichting schrappen. 

 

 

 

 



 

  

IX. Artikel 31. Secretariële ondersteuning voor regioraad – dagelijks bestuur 

In een bestuurlijke organisatie is secretariële ondersteuning ten behoeve van de in die 
organisatie functionerende bestuursorganen onontbeerlijk. De regioraad belast het 
diensthoofd van Bureau Beleidszaken met de hiermee samenhangende werkzaamheden. 

 

X. Artikel 31. Secretariële ondersteuning voor regioraad – dagelijks bestuur 

 Aan de Toelichting toevoegen: 

In de Gemeentewet is sprake van medeondertekening door de griffier dan wel de secretaris 

van stukken die resp. van de raad dan wel van het college uitgaan. Omdat voor openbare 

lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen anders dan bij de gemeente 

het duale stelsel niet (bij wet) is ingevoerd kennen zij geen raadsgriffier. Daarnaast kent de 

Regio Stedendriehoek de functie van secretaris niet. Om de medeondertekening van 

bestuursstukken vorm te geven met aansluiting op de regels van de Gemeentewet geschiedt 

de medeondertekening door de betreffende diensthoofden. Zie eveneens de toelichting op 

artikel 19. 

 

 

Zevende wijziging    8 december 2004; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

      d.d. 8 december 2004 ; nr. DS/CS2004.18282 

 

a. de Regeling Regio Stedendriehoek 

 
I. artikel 4, eerste lid onder g. 

  vervallen; 

 

II. artikel 5, eerste lid onder 8, sub a. 

vervallen; 

 

III. artikel 22, eerste lid. 

  vervallen; 

 

IV. artikel 22 opnieuw vaststellen als volgt: 

  1. Het dagelijks bestuur kan met het oog op de facilitaire belangenbehartiging ter   

  afstemming van beleid, als bedoeld in de artikelen 3 en 4, een     

  portefeuillehoudersoverleg bijeenroepen. 

  2. Voor de taken, waartoe door de regioraad een bestuurscommissie is ingesteld,   

  bestaat er geen portefeuillehoudersoverleg. 

  3. Het dagelijks bestuur kan meer dan een van bedoelde taken tot het werkterrein   

  van een portefeuillehoudersoverleg verklaren. 

  4. Voorzover niet anders is bepaald zijn de regels voor commissies van advies   

  aan het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing. 
 

 

 



 

  

V. artikel 31 tweede lid: 

De stukken die van de regioraad uitgaan en de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan 

worden medeondertekend door het diensthoofd als bedoeld in artikel 32. 

 

VI. artikel 32, derde lid: 

Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende 

organisatieonderdelen ingesteld: 

a. (vervallen) 

b. (vervallen) 

c. Bureau Beleidszaken. 

 

VII. artikel 32, vierde lid: 

Het onder c van het derde lid genoemde organisatieonderdeel kent een diensthoofd, nader 

aan te duiden in de verordening op de ambtelijke organisatie. 

 

VIII. artikel 35, tweede lid: 

  vervallen. 

 

IX. artikel 37, tweede lid: 

  vervallen; 

 
b. de Toelichting op de Regeling Regio Stedendriehoek: 

  

I. Artikelen 3 en 4. Doel/belangen 

alinea Volksgezondheid: vervallen; 

 

II. Artikel 14. Het dagelijks bestuur 

(…..)  

De passage “Met inachtneming van het bepaalde in het genoemde bestuursprofiel heeft elk 

verder bestuurslid naast de voorzitter een of meer aandachtsgebieden. Zo is er één lid met als 

aandachtsgebied volksgezondheid (GGD). De overige aandachtsgebieden zullen in onderling 

overleg verdeeld worden. Het inhoudelijke beleid van de diensten komt tot stand in 

samenspraak met het portefeuillehoudersoverleg, onder leiding van het dagelijks bestuur-lid 

met dat specifieke aandachtsgebied.” : vervallen; 

 

III. Artikel 22 t/m 26. Portefeuillehoudersoverleg 

(…) 

De passage “De regeling bepaalt, dat er in ieder geval sprake is van een 

portefeuillehoudersoverleg voor het belang volksgezondheid. Daarnaast kan het dagelijks 

bestuur advies vragen aan andere portefeuillehoudersoverleggen, die daartoe op adhoc-basis 

bijeengeroepen worden.” vervangen door: Het dagelijks bestuur kan advies vragen aan 

portefeuillehoudersoverleggen, die daartoe op adhoc-basis bijeengeroepen worden. (…) 

 



 

  

IV. Artikel 22 t/m 26. Portefeuillehoudersoverleggen 

 De passage “Tevens zij verwezen naar het bepaalde in artikel 35, tweede lid en   

 artikel 37, tweede lid, in welke gevallen het dagelijks bestuur in ieder geval advies  

 dient te vragen aan het portefeuillehoudersoverleg.”: vervallen; 

 

 

 

Achtste Wijziging 15 november 2005; besluit goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland

   d.d. 15 november 2005; zaaknummer 2005-011431 

    

a. uit te spreken, dat het wenselijk is de Regeling Regio Stedendriehoek te wijzigen als volgt: 

 

I. artikel 8, eerste lid. 

De raad van iedere gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de 

wethouders, twee personen aan als lid van de regioraad. 

 

artikel 8, vierde lid. 

Opnieuw vaststellen als volgt: 

 
a.  De door eenzelfde raad aangewezen leden van de regioraad hebben in de vergadering 

gezamenlijk zoveel stemmen als het aantal inwoners van de gemeente, door welks raad zij 
zijn aangewezen, gedeeld door het getal 10.000. Voor elk restgetal wordt een extra stem 
geteld. 

  
b. Indien er uit een gemeente één lid van de regioraad in de vergadering aanwezig is heeft hij 

het aantal stemmen dat de beide leden conform art 8.4a toekomt 
 

artikel 9, eerste lid. 

Tegelijk met de aanwijzing van de twee leden wijst de raad van iedere deelnemende 

gemeente één plaatsvervanger aan. 

 

II. artikel  14, eerste lid 

  1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal gemeenten dat deel uit maakt 

      van de regeling. De leden moeten afkomstig zijn uit verschillende gemeenten  
 

III.         artikel 31, eerste lid: 

 De regioraad voorziet in secretariële ondersteuning voor de regioraad, het dagelijks bestuur 

 en de voorzitter en wijst daartoe het diensthoofd van Bureau Stedendriehoek als bedoeld in 

 artikel 32, aan. 

 

IV. artikel 32, derde lid: 

Bij de verordening op de ambtelijke organisatie worden in ieder geval de volgende 

organisatieonderdelen ingesteld: 

a.  vervallen 

b. vervallen 

c  Bureau Stedendriehoek 

 



 

  

V. Artikel 33 

1.   Op het personeel werkzaam bij de regio zijn, behoudens het bepaalde inartikel 46, met     
      inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, in overeenkomstige toepassing de  

 rechtspositieregeling van de gemeente Apeldoorn, zoals die luidt op 1 januari 2005. 

2. Met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de regeling bedoelt in het eerste lid geldt 
de besluitvorming in de gemeente Apeldoorn, tenzij een van de partijen in het 

georganiseerd overleg van de regio kenbaar maakt dat voor die wijziging een besluit van 
de regioraad nodig is. Alsdan wordt voor dit onderdeel, volgens de gebruikelijke regeling 
besluitvorming in de regioraad voorbereid. 

VI. Artikel 43, derde lid punt b. 

hetzij de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 

van tenminste vijf deelnemende gemeenten, vertegenwoordigend drie/vierde deel van de 

bevolking, indien en voorzover elk van deze organen ten aanzien van het onderwerp van 

wijziging geacht wordt deze regeling te hebben aangegaan c.q. bevoegd is ter zake een 

gemeenschappelijke regeling aan te gaan, zich daarvóór hebben verklaard. 

 

VII. Artikel 44 eerste lid. 

De regeling wordt opgeheven waneer de raden, de colleges van burgemeester en wethouders 

en de burgemeester van tenminste vijf gemeenten, vertegenwoordigende drie/vierde deel van 

de bevolking daartoe besluiten. 

 

 

b. uit te spreken, dat het wenselijk is de Toelichting op de Regeling Regio Stedendriehoek te 

wijzigen als volgt: 

 

Artikel 8. Regioraad. 

 

De regioraad is het algemeen bestuur van de regio Stedendriehoek. De leden van het algemeen 

bestuur worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter 

inbegrepen, en uit de wethouders, aangewezen. Ten gevolge van de dualisering van het 

gemeentebestuur maken wethouders na benoeming niet langer deel uit van de gemeenteraad.  

Om het mogelijk te maken, dat wethouders wel deel (kunnen) uitmaken van het algemeen bestuur is 

op dat onderdeel de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. In de structuur van de regio is 

gekozen voor het per gemeente aanwijzen van twee vertegenwoordigers,. 

Bij de stemmentoedeling wordt uitgegaan van een aantal stemmen per gemeente in samenhang met 

het aantal inwoners van de gemeente van herkomst. Daartoe wordt het inwonertal gedeeld door 

10.000, hetgeen leidt tot het aantal stemmen per gemeente.  

Omdat elke gemeente met twee vertegenwoordigers in de Regioraad zitten heeft krijgen zij 

gezamenlijk de stemmen van hun gemeente. Als er slechts één lid vanuit een gemeente aanwezig is 

heeft hij alle stemmen van zijn gemeente. 

 

Artikel 9. 

Dit artikel behoeft geen toelichting 

 

 

 

 



 

  

Artikel 14. Het dagelijks bestuur. 

 

Elke deelnemende gemeente is met één lid vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. De gekozen 

omvang is met name ingegeven door de wens om te komen tot evenwichtig dagelijks bestuur.  

Bij de aanwijzing van de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur laat de regioraad zich leiden 

door het bestuursprofiel, dat onderdeel is van de regeling.  

Om te voorkomen dat bij een wenselijk geachte wijziging van het bestuursprofiel de procedure, die 

geldt voor wijziging van de regeling dient te worden gevolgd, is de regioraad bevoegd verklaard het 

bestuursprofiel te wijzigen. 

In hoeverre in de gemeente van herkomst van een gekozen dagelijks bestuur-lid maatregelen nodig 

zijn om dit lid in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden in regio-verband te  

verrichten is afhankelijk van de ontwikkelingen in de praktijk.  

 

Artikel 31. Secretariële ondersteuning voor regioraad - dagelijks bestuur 

 

In een bestuurlijke organisatie is secretariële ondersteuning ten behoeve van de in die organisatie 

functionerende bestuursorganen onontbeerlijk. De regioraad belast het diensthoofd van Bureau 

Stedendriehoek met de hiermee samenhangende werkzaamheden. Een en ander dient een uitwerking 

te vinden in de verordening op de ambtelijke organisatie, als verwoord in artikel 32.   

 

In de Gemeentewet is sprake van medeondertekening door de griffier dan wel de secretaris van 

stukken die resp. van de raad dan wel van het college uitgaan. Omdat voor openbare lichamen op 

basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen anders dan bij de gemeente het duale stelsel niet 

(bij wet) is ingevoerd kennen zij geen raadsgriffier. Daarnaast kent de Regio Stedendriehoek de 

functie van secretaris niet. Om de medeondertekening van bestuursstukken vorm te geven met 

aansluiting op de regels van de Gemeentewet geschiedt de medeondertekening door de betreffende 

diensthoofden. Zie eveneens de toelichting op artikel 19. 

 

Artikel 32. De ambtelijke organisatie. 

 

Er is aangesloten bij de bepalingen in de nieuwe Gemeentewet. Hierbij wordt met name gedoeld op 

het bepaalde in artikel 159 Gemeentewet. De Gemeentewet geeft hiertoe geen nadere definitie. In de 

regeling is vermeld welke organisatie-onderdelen in ieder geval dienen te worden ingesteld. De 

verdere invulling daarvan is een bevoegdheid van de regioraad. 

 

Artikel 33. Rechtspositie. 

 

De personeelsadministratie van de Regio is per 1 januari 2005 ondergebracht bij de gemeente 

Apeldoorn. Een gevolg daarvan is dat ook de rechtspositie van de gemeente Apeldoorn gevolgd gaat 

worden met inachtneming van de door de Regioraad vastgestelde aanvullende regels. 

 

Artikel 43. Wijziging regeling. 

 

In lid 3a is de mogelijkheid opgenomen om met algemene stemmen van de regioraad een wijziging tot 

stand te brengen. Er is van uitgegaan dat de gemeenten op het ogenblik van aangaan van deze 



 

  

regeling verklaren dat zij geen behoefte hebben aan nadere raadsuitspraken als de regioraad 

eensgezind en voltallig van oordeel is dat een beperkte aanpassing, (want daar zal het dan om gaan) 

wenselijk is. 

Het aantal van vijf gemeenten omvat iets meer dan 2/3 van de deelnemers. Daarmee is een ruim 

draagvlak verzekerd. Door een representatie van 3/4 deel van de bevolking op te nemen is bewerk-

stelligd dat altijd de grootste gemeente met een wijzigingsvoorstel moet instemmen. 

 

Een wijzigingsmogelijkheid met gekwalificeerde meerderheid is aanvaardbaar omdat voor de meest 

wezenlijke wijziging nl. die van de bevoegdheden, ieder afzonderlijke gemeente wel moet instemmen 

(zie artikel 6). 

 

Artikel 44. Opheffing. 

 

Voor een besluit tot opheffing van de regeling is gekozen voor dezelfde gekwalificeerde meerderheid 

als voor wijziging van de regeling nodig is. 

 

 

c. de onder a. en b. genoemde wijzigingen van de Regeling Regio Stedendriehoek aan te 

merken als de Achtste wijziging Regeling Regio Stedendriehoek; 

 

d. het dagelijks bestuur op te dragen de voorstellen tot wijziging van de Regeling Regio 

Stedendriehoek als genoemd onder a. en b. te doen toekomen aan de bevoegde 

bestuursorganen van de deelnemende gemeenten.  

 

 

 


