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Beeldmerken 

Artikel 5 lid 1 

De Regio is ten aanzien van alle overgedragen taken belast met 

beleidsvoorbereiding. 

 

 

 

Artikel 5 lid 10 

De Regio is voor de gemeenten en voor Eemnes belast met de 

uitvoering van het bepaalde in het door de gemeenten en Eemnes 

vastgestelde plan als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 1 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 ten aanzien van beschermd 

wonen of opvang als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 2 sub g. Tot deze 

taakuitvoering behoren in ieder geval de beleidsuitvoering, de 

inkoop en het contractbeheer voor bescherming en opvang. 

 

Regionale woningmarkt 
Artikel 3 Huisvestingswet  

1 Op verzoek van burgemeester en wethouders van een of meer gemeenten kunnen 

gedeputeerde staten, indien een evenwichtige regionale verdeling van woonruimte dat 

naar hun oordeel vereist, een woningmarktregio aanwijzen waarin de in artikel 4 

gegeven bevoegdheid uitsluitend met toepassing van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen kan worden uitgeoefend. 

 

G&V is volgens de Woningwet ingedeeld bij Metropoolregio Amsterdam  

De negentien woningmarktregio's (Woningwet) vormen de kernwerkgebieden van 

woningcorporaties. Elke corporatie heeft één woningmarktregio als kernwerkgebied. De 

corporatie mag actief zijn in alle gemeenten binnen dat gebied, ook al zij dat nu nog 

niet is. In gemeenten buiten de woningmarktregio's geldt een uitbreidingsverbod: daar 

mag de corporatie geen woningen meer nieuw bouwen of aankopen. De focus op één 

gebied versterkt de binding van corporaties met het gebied en bevordert het overleg 

met gemeenten en huurdersorganisaties. De woningmarktregio's zijn tot stand 

gekomen aan de hand van door gemeenten gezamenlijk ingediende voorstellen.  

 

In de Woningwet 2015 en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting worden 

voorwaarden gesteld aan een regio. Een regio moet: 

bestaan uit meerdere gemeenten (ten minste twee); 

liggen in een geografisch aaneengesloten gebied; 

ten minste 100.000 huishoudens omvatten; 

samenhang kennen vanuit het oogpunt van de woningmarkt. 

 

Het verbod op aankoop en nieuwbouw is niet van toepassing voor nieuwbouw op de 

plek van voorheen daartoe gesloopte woningen van de corporatie. Corporaties mogen 

hun eigen reeds bestaande bezit dus herstructureren. Daarnaast is het verbod niet van 

toepassing op categorale instellingen, die zich overwegend richten op 

studentenhuisvesting of wonen met zorg. Zij kunnen actief blijven in alle gemeenten 

waar zij dit nu al zijn. Ten slotte kan de corporatie om ontheffing van het verbod 

verzoeken. Daarvoor dient zij de volkshuisvestelijke noodzaak van een ontheffing aan te 

tonen. 

 

Bescherming en opvang 
Artikel 2.6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning, 

Voor de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er 43 

centrumgemeenten. Elk centrumgemeentegebied bestaat uit een centrumgemeente en 

meerdere regiogemeenten. 

De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en 

regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor 

opvang en beschermd wonen. Artikel 2.6.1 verplicht colleges echter met elkaar samen 

te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet 

aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen Rijk en de VNG 

afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt (Dit is een 

voortzetting van de praktijk zoals die voor opvang al langer gangbaar was). De 

centrumgemeenten hebben hierbij een regierol en ontvangen ook financiële middelen 

van het Rijk. 

Vrouwenopvang  

Centrumgemeenten hebben samen met hun regiogemeenten een zgn. regiovisie 

opgesteld, een beleidsplan op het terrein van geweld in huiselijke kring. 

 

Veiligheidshuizen 
In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, 

vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het 

terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. 

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen 

uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar 

aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering 

van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en 
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probleemgericht te werk. 

Er zijn lokaal verschillen als het gaat om de partners die in het Veiligheidshuis 

participeren. Een aantal organisaties participeert in alle Veiligheidshuizen: 

Gemeenten 

Politie 

Openbaar Ministerie 

Raad voor de Kinderbescherming 

Reclasseringsorganisaties 

Welzijnsorganisaties 

Een aantal organisaties is (nog) niet in alle Veiligheidshuizen vertegenwoordigd: Halt, 

Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, algemeen maatschappelijk 

werk, verslavingszorg en Slachtofferhulp Nederland. 

Bron: www.veiligheidshuizen.nl 

 

Zorgkantoor regio 
Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig 

werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. 

Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige 

zorg krijgen waar ze recht op hebben. 

Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Dat doen ze door 

de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. 

Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Bovendien sluiten ze 

contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie van het Centrum 

indicatiestelling zorg (CIZ) hebben. Langdurige zorg die onder gemeenten of de 

zorgverzekeraars vallen, bijvoorbeeld jeugdzorg en respectievelijk wijkverpleging, voert 

het zorgkantoor niet uit. 

 

Waarin de Regio als eenheid wordt gehanteerd:  

 COROP-regio (CBS) 
Deze gebieden zijn in 1970 vastgesteld door de Coördinatiecommissie Regionaal 

Onderzoeksprogramma (COROP). 

De COROP-gebieden zijn ontwikkeld op basis van het nodale principe (een 'kern' met 

verzorgingsgebied of regiofunctie), waarbij de forenzenstromen als basis hebben 

gediend. Het nodale principe is hier en daar losgelaten zodat de gebieden de 

provinciegrenzen volgen. Na gemeentelijke herindelingen waarbij de COROP-grenzen 

worden overschreden, volgt een bijstelling van de indeling. 

De 52 COROP-plusgebieden zijn een nadere opsplitsing van de 43 COROP-

subgebieden. Deze opsplitsing maakt voornamelijk economische ontwikkelingen in 

grootstedelijke gebieden beter inzichtelijk. De gebieden die nader zijn opgesplitst zijn 

Overig Groot-Amsterdam, Agglomeratie ’s-Gravenhage, Flevoland en Utrecht. 

 

NUTS-3 Regio (Europese statistiek) 
 Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, is de regionale indeling van het 

Europese statistiekbureau Eurostat. 

Deze is ingevoerd om over heel Europa vergelijkbare regio’s te hebben, waardoor 
Europese statistieken regionaal goed vergelijkbaar zijn. De NUTS heeft drie niveaus. 

Voor Nederland komen zij in principe overeen met de volgende nationale indelingen: 

 

Artikel 5 lid 2 a  

De Regio is voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren belast met uitvoering van de 

navolgende taken: a. het verlenen van ambulancezorg op grond van 

de Tijdelijke wet ambulancezorg en de 

uitvoering van het ambulancedeel in de meldkamer die 

gemeenschappelijk met politie en brandweer wordt beheerd; 

TWAZ 
Artikel 2  

1 De Regionale Ambulancevoorziening geeft in overleg met de zorgverzekeraars in de 

regio uitvoering aan het in bijlage 1 opgenomen referentiekader spreiding van 

standplaatsen en de beschikbaarheid van ambulances 

Artikel 10  

De Regionale Ambulancevoorziening neemt deel aan het ROAZ en voert de adviezen 

van het ROAZ inzake het oplossen van knelpunten in de acute zorg uit, voor zover dit 

past binnen de (financiële) mogelijkheden en verantwoordelijkheden. 
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Artikel 5 lid 2 b  

De uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer inzake 

afvalstoffen, voor zover deze aan gemeenten is opgedragen, met 

uitzondering van het bepaalde over afvalwater; 

Geen territoriale aanwijzingen  

 

 

 

 
Artikel 5 lid 2c  

de uitvoering van de artikelen 2 (algemeen), 5a 

(ouderengezondheidszorg) 6 lid 1 (algemene infectieziekten-

bestrijding), 15 (beschikbaarstelling deskundigheid) en 15a 

(vaststelling meldcode signalen huiselijk geweld en 

kindermishandeling) van de Wet publieke gezondheid. 

 

 

Artikel 6 lid 4  

Tot de dienstverlening als bedoeld in lid 1 behoort de coördinatie, 

aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen en de advisering van andere overheden en 

organisaties op dat gebied ten behoeve van de Veiligheidsregio 

Wet publieke gezondheid 
Alle gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te 

bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij 

de GGD. 

De GGD doet dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de 
gezondheid van alle inwoners te bevorderen, met speciale aandacht voor 

risicogroepen. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 25 GGD’en. Dit 
betekent dat meerde gemeenten samen één GGD aansturen. De GGD’en vormen 
gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk. 

 

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij 

Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve 

voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. 

 

Wet Veiligheidsregio (bepalend indeling Wpg) 
Er zijn 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals 

overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio 

treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt 

ingesteld. 

 

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. De burgemeester verantwoordelijk voor de politie in een 

veiligheidsregio, de korpsbeheerder, is voorzitter van het bestuur. Aan het bestuur zijn 

de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: 

Opstellen risicoprofiel: inventarisatie van de kans op branden, rampen en crises. 

Adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises, bijvoorbeeld aan 

bedrijven 

Aanschaf en onderhoud gemeenschappelijk materieel: brandweerwagens, ambulances 

Het instellen en in stand houden van een brandweer. 

Het instellen en in stand houden van een GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio). 

Het voorzien in de meldkamerfunctie. 

De inrichting van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio. 

 

 

 

 
 

 

 

Artikel 5 lid 2c  

(juncto Artikel 5 wet publieke gezondheid) 

(uitvoering jeugdgezondheidszorg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD en Jeugdzorg regio’s. 

Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op 

gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Onder andere de benodigde 

deskundigheid, de beperkte omvang van sommige doelgroepen en de schaal waarop 

sommige gespecialiseerde voorzieningen en aanbieders van voorzieningen zijn 

georganiseerd maken dat gemeenten deze taken beter in samenwerking dan allemaal 

afzonderlijk kunt oppakken. Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om te bepalen 

in welk samenwerkingsverband zij dit willen uitvoeren. Dit heeft geleid tot een, door 

gemeenten zelf opgestelde, landelijke indeling waarin alle gemeenten in Nederland 

deel uit maken van een regionaal samenwerkingsverband waarin de jeugdzorg wordt 

georganiseerd. Dit betekent niet dat alle onderdelen van de jeugdzorg (inkoop, 

opdrachtgeverschap) uiteindelijk ook op deze schaal zullen worden opgepakt. 

Eerstelijnszorg wordt veelal lokaal georganiseerd, terwijl pleegzorg, crisisopvang en en 

residentiele zorg vaak op regionale schaal wordt georganiseerd. Voor specialistische 

jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt vaak een bovenregionaal 

schaalniveau gebruikt. 
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Artikel 5 lid 5  

De Regio is voor de gemeenten en Eemnes belast met de uitvoering 

van alle gemeentelijke taken bedoeld in de Leerplichtwet 1969 én 

met de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de 

melding en de bestrijding van voortijdig school verlaten (Regionale 

Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) als bedoeld 

in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en 

beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. Tot deze taken 

behoren in iedre geval: 

 - de registratie en administratie van de leerplichtige en 

kwalificatieplichtige leerlingen en van leerlingen met een 

leerovereenkomst;  

- de preventieve en curatieve maatschappelijke zorg bij 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters; 

- justitiële taken in geval van overtreding van de leerplicht of 

kwalificatieplicht ten behoeve van ouders, scholen en jongeren 

vanaf 12 jaar; 

- de behandeling van aanvragen tot vrijstelling of ontheffing 

schoolbezoek, leerplicht en kwalificatieplicht;  

- het voeren van overleg met de daarvoor in aanmerking komende 

instanties; 

- het geven van voorlichting aan scholen, ouders en jongeren; 

- het toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969 

. 

Passend Onderwijs -PO/VO 
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over hoe voor elke 

leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ze leggen deze 

afspraken vast in een ondersteuningsplan. Er is een sluitend geheel van 

samenwerkingsverbanden gevormd, waarin zowel lichte als zware ondersteuning wordt 

aangeboden. Alle scholen zijn aangesloten, dus ook de scholen voor havo en vwo in 

het voortgezet onderwijs. Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het 

bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het 

samenwerkingsverband waarin de vestigingen liggen. Het is dus mogelijk dat een 

schoolbestuur bij meerdere samenwerkingsverbanden is aangesloten. In het schooljaar 

2014/2015 worden de nieuwe samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken.  De volgende overwegingen stonden aan de basis voor de 

conceptregio-indeling passend onderwijs: de voorkeuren van de besturen in de regio; 

geografische afbakening langs gemeentegrenzen; leerlingenstromen (van primair- naar 

voortgezet onderwijs en naar (voortgezet) speciaal onderwijs); het aantal leerlingen in 

een samenwerkingsverband; zoveel mogelijk gelijke indeling voor het primair- en 

voortgezet onderwijs; afstemming met (jeugd)zorg en arbeidsmarktbeleid. 

Om zoveel mogelijk recht te doen aan de wensen van de besturen, de verworvenheden 

in de huidige samenwerking en de leerlingenstromen, is er in een aantal gevallen voor 

gekozen de strikte afbakening op gemeentegrenzen los te laten. Het blijft mogelijk om 

samenwerkingsverbanden in oprichting samen te voegen of te splitsen. Voorwaarde is 

dat hiervoor in de regio breed draagvlak is. De definitieve regio-indeling is eind 2012 

gepubliceerd. 

 

RMC Regio’s  
Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s (Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie). Elke RMC-regio heeft één contactgemeente. Deze 

gemeente coördineert de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters door 

scholen. Gemeenten registreren (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en 
zorgen ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een 

startkwalificatie halen. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar 
die zonder startkwalificatieniveau (minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2 

niveau) het onderwijs verlaten.  

Het Rijk steunt de vsv-aanpak met in totaal circa 110 miljoen euro per jaar. 

Uitgangspunten daarbij zijn resultaatgerichtheid, administratieve eenvoud, continuïteit 

en borging van de vsv-aanpak na 2015. 

 

Artikel 5 lid 3  

De Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van de 

taken van genoemde gemeenten met betrekking tot het Advies en 

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en 

Vechtstreek als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 

4 van de Wmo 2015 

 

 

Artikel 5 lid 9 

De Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van de 

taak jeugdhulp te allen tijde bereikbaar en beschikbaar te hebben in 

situaties waarin onmiddellijke uitvoering van taken is geboden (art. 

2.6 lid 1 onder b Jeugdwet)). 

 

 

WMO Veilig thuis 
Artikel 2.8 Jeugdwet verplicht colleges met elkaar samen te werken, indien dat voor 

een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. 

Centrumgemeenten hebben samen met hun regiogemeenten een zgn. regiovisie 

opgesteld, een beleidsplan op het terrein van geweld in huiselijke kring. 

 

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling samengevoegd onder één dak: Veilig Thuis. Dit vloeit 

voort uit de de nieuwe Jeugdwet. 26 Regio’s  

 
 

 

 

 



Artikel 6 Dienstverlening 

Bij besluit van gemeentebesturen is aan de Regio opgedragen de 

uitvoering van de taken van het werkgeversservicepunt. 

(de gemeentelijke regionaal georganiseerde taakstelling i.h.k.v. de 

Participatiewet) 

Arbeidsmarktregio 
Er zijn 35 regio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en 
werkzoekenden vormgeven. Daarover is op 11 juli 2012 overeenstemming bereikt 

tussen VNG, UWV en ministerie van SZW. Deze indeling is van onderop, door 

gemeenten zelf, tot stand gekomen, na forse investeringen in de samenwerking in de 

regio’s. Gemeenten en UWV worden hierbij ondersteund door de landelijke 

Programmaraad. In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren UWV, gemeenten en de SW-

sector de werkgeversdienstverlening uit in een Werkgeversservicepunt. De 

Programmaraad biedt een overzicht van de regionale Werkgeversservicepunten (pdf, 

72 kB) die bekend zijn. Gemeenten die de overstap willen maken naar een andere 

arbeidsmarktregio, horen de procedure die hiervoor geldt te volgen. 

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/amr_15-01-

2018_uwv.pdf 

 

https://www.samenvoordeklant.nl/pdf/--_--nieuws--_--procedure-overstap-van-een-

gemeente-naar-een-andere-arbeidsmarktregio/pagina.pdf 

 

 

 

Artikel 5 lid 4 

De Regio is voor de gemeenten en Eemnes belast met de 

navolgende taken ten aanzien van de nieuwe centrumgemeente 

taken (beschermd wonen) als bedoeld in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015:  

- a. accounthouderschap & marktmeesterschap; 

- b. inkoop en contractbeheer; 

- c. kassiersfunctie 

 

Artikel 5 lid 6, 7 ,8, 10 

6. De Regio is voor de gemeenten  en voor Eemnes belast met de 

uitvoering van de opdrachtverstrekking van maatwerkvoorzieningen 

aan aanbieders, de controle op rechtmatigheid van declaraties van 

maatwerkvoorziening en de behandeling van klachten in het kader 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Tot 

deze taakuitvoering behoort de daartoe benodigde verwerking van 

persoonsgegevens. 

7. De Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van de 

opdrachtverstrekking van jeugdhulpvoorzieningen aan aanbieders, 

de controle op rechtmatigheid van declaraties van jeugdhulpvoor-

zieningen, de melding aanvang zorg en de behandeling van 

klachten in het kader van de Jeugdwet. Tot deze taakuitvoering 

behoort de daartoe benodigde verwerking van persoonsgegevens. 

8. De Regio is voor de gemeenten en voor Eemnes belast met de 

uitvoering van de opdrachtverstrekking van re-

integratievoorzieningen aan aanbieders, de controle op 

rechtmatigheid van declaraties van re-integratievoorzieningen en de 

behandeling van klachten in het kader van de Participatiewet. Tot 

deze taakuitvoering behoort de daartoe benodigde verwerking van 

persoonsgegevens. 
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10. De Regio is voor de gemeenten en voor Eemnes belast met de 

uitvoering van het bepaalde in het door de gemeenten en Eemnes 

vastgestelde plan als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 1 van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 ten aanzien van beschermd 

wonen of opvang als bedoeld in artikel 2.1.2 lid 2 sub g. Tot deze 

taakuitvoering behoren in ieder geval de beleidsuitvoering, de 

inkoop en het contractbeheer voor bescherming en opvang 
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