Gemeenschappelijke regelingen
1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIO MIDDEN HOLLAND
Meer weten: www.regiomiddenholland.nl
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
Het versterken van de regionale bestuurskracht binnen de regionale
wordt behartigd
samenwerking. Dit gebeurt door middel van een sterke inzet op
belangenbehartiging, gezamenlijke beleidsvorming op bovenlokale
opgaven en gemeenschappelijke uitvoering daarvan.
Vertegenwoordiging in de partij
Algemeen Bestuur; leden zijn burgemeester en wethouder. Dagelijks
bestuur; lid is de burgemeester.
Deelnemende partijen
Bij de regio Midden Holland zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard aangesloten.

2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Meer weten: www.rdoghm.nl
Vestigingsplaats
Doel of openbaar belang dat
wordt behartigd

Vertegenwoordiging in de partij
Deelnemende partijen

Leiden
Binnen de Veiligheidsregio is één loket voor de geneeskundige
hulpverlening in crisissituaties ontstaan. Het bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio
Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden en probeert
de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.
Wethouder is lid van het Algemeen Bestuur en heeft daarin stemrecht dat
in relatie staat tot het aantal inwoners van de gemeente.
19 gemeenten in de regio Hollands Midden.

3. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
Meer weten: www.odmh.nl/over-odmh/
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
De Omgevingsdienst Midden Holland streeft er naar een bijdrage te
wordt behartigd
leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De
omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken,
vergunningverlening en handhaving van bedrijven en ook belast met de
controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Zo
ook ten aanzien van projecten.
Vertegenwoordiging in de partij
Wethouder is lid van het Algemeen Bestuur
Deelnemende partijen
De deelnemende gemeenten zijn: Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

4. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Meer weten: www.vrhm/organisatie.nl
Vestigingsplaats
Leiden
Doel of openbaar belang dat
In de Veiligheidsregio Hollands Midden zetten hulpverleningsdiensten,
wordt behartigd
gemeenten en partners zich dagelijks in voor een veilige samenleving met
als doel risico’s te verminderen en incidenten, rampen en crises zo goed
mogelijk te bestrijden
Vertegenwoordiging in de partij
Stemrecht in het Algemeen Bestuur. De gemeente is vertegenwoordigd in
het Algemeen Bestuur met een lid, de burgemeester
Deelnemende partijen
De regionale brandweer Hollands Midden bestaat uit ruim 1400
medewerkers die werkzaam zijn in de vijf sectoren: Risicobeheersing,
Operationele Voorbereiding, Incidentenbestrijding, Middelen en
Concernstaf. Er zijn 19 deelnemende gemeenten vanaf 1 januari 2015

5. Groenalliantie
Meer weten: www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/folders/groenalliantie_middenholland/ga-alle_feiten-web.pdf
Vestigingsplaats
Schiedam
Doel of openbaar belang dat
De Groenalliantie behartigt de belangen van de openluchtrecreatie en
wordt behartigd
natuurbescherming in de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen.
Vertegenwoordiging in de partij
De gemeente Krimpenerwaard wordt in het algemeen en dagelijks bestuur
vertegenwoordigd door een wethouder.
Deelnemende partijen
Deelnemers aan de Groenalliantie zijn de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en
Waddinxveen.

6. Streekarchief Midden Holland
Meer weten: www.samh.nl/over-ons/
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
Het Streekarchief is belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken
wordt behartigd
in het kader van de archiefwet. Dit houdt in het beheer van de naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het toezicht op
het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte
archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten berusten.
Daarnaast nazorg van de laatstgenoemde bescheiden, de dienstverlening
in de studiezaal en het bevorderen van de plaatselijke en regionale
geschiedbeoefening.
Vertegenwoordiging in de partij
De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door
burgemeester of burgemeester. Het aantal stemmen staat in relatie tot het
inwoneraantal.
Deelnemende partijen
Deelnemers aan het Streekarchief zijn de gemeenten Gouda, Krimpen a/d
IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de regio Midden
Holland.

7. Werkvoorzieningschap Promen
Meer weten : www.promen.nl/over-promen
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
De doelstelling van Promen is het bieden van zinvol werk met maximale
wordt behartigd
ontwikkelmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de ca. 1.500 medewerkers extern
bij reguliere werkgevers gaan werken in functies die aansluiten bij hun
capaciteiten, ervaring en ambities
Vertegenwoordiging in de partij
De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een
wethouder.
Deelnemende partijen
Deelnemers van Promen zijn de gemeenten Alphen aan de Rijn, Capelle
aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en
Krimpenerwaard.

8.Bedrijvenschap regio Gouda
Meer weten : www.gouwepark.nl/
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
Het bedrijvenschap heeft tot doel het ontwikkelen van
wordt behartigd
vestigingsmogelijkheden primair voor bedrijven uit de regio MiddenHolland, met dien verstande dat in beginsel voor vestiging in aanmerking
komen bedrijven die tenminste gedurende twee jaar gevestigd zijn in de
regio Midden Holland.
Het bedrijvenschap heeft tot taak het bedrijventerrein Regio Gouda te
ontwikkelen, waaronder met name dient te worden verstaan de
verwerving, de aanleg infrastructuur en de uitgifte van gronden en
hetgeen daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van
Moordrecht vastgestelde c.q. vast te stellen bestemmingsplannen en
milieuzoneringen.
Vertegenwoordiging in de partij
In het algemeen bestuur wordt de gemeente vertegenwoordigd door een
wethouder.
Deelnemende partijen
De gemeenten Gouda, Moordrecht en Waddinxveen.

9.Grondbank RZG Zuidplas
Meer weten :
Vestigingsplaats
Doel of openbaar belang dat
wordt behartigd

Vertegenwoordiging in de partij

Gouda
Door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Zuidplas,
Gouda en Waddinxveen in 2004 de gemeenschappelijke regeling
Grondbank RZG Zuidplas, hierna grondbank genoemd, zijn aangegaan
voor de duur van 6 jaar;
de grondbank is opgericht voor een effectieve uitvoering van de
ruimtelijke, sectorale en grondbeleidsdoelstellingen voor de Zuidplaspolder
ten behoeve van een effectieve realisatie van de in dat kader vastgestelde
Intergemeentelijk Structuurplan
Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee leden per deelnemer.
De gemeente wordt vertegenwoordig door wethouders.

Deelnemende partijen

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Gouda, Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam, Waddinxveen en ZevenhuizenMoerkapelle.

10. BSGR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Meer weten : https://www.bsgr.nl/footer-menu/over-de-bsgr/bestuur/?L=0%2527
Vestigingsplaats
Leiden
Doel of openbaar belang dat
De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van
wordt behartigd
lokale belastingen uit, dat wil zeggen de waterschapsbelastingen
(zuiveringsheffing en watersysteemheffing) en de toepasselijke
gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, baatbelasting,
bedrijveninvesteringszonebelasting, begraafrechten, haven- en
bruggelden, hondenbelasting, leges, marktgelden, onroerende
zaakbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting en retributies,
reinigingsheffingen, rioolheffing, staangeld, toeristenbelasting en
forensenbelasting)[1]. Ook verzorgt de BSGR de waardebepaling van alle
onroerende zaken in de deelnemende gemeenten in het kader van de Wet
waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Vertegenwoordiging in de partij
Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Gemeente wordt
vertegenwoordigd door een wethouder.
Deelnemende partijen
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude, en het
Hoogheemraadschap van Rijnland

Vennootschappen
1. Cyclus NV
Meer weten: www.cyclusnv.nl/overheids-nv
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
Cyclus is belast met het ophalen en verwerken van huisvuil en beheer van
wordt behartigd
openbare ruimten voor gemeenten in de regio Midden Holland en
Rijnstreek. Daarnaast geeft Cyclus proactief informatie en advies over
regionaal een lokaal afvalbeleid. Voor de gemeente Krimpenerwaard zijn
de activiteiten van Cyclus NV beperkt tot het verwerken van het huisvuil.
Het ophalen wordt voor een deel van de gemeente Krimpenerwaard ook
verzorgd door N.V. MAK (Milieuservices AVR Krimpen aan den IJssel.
Vertegenwoordiging in de partij
De gemeente wordt vertegenwoordigd door de wethouders.
Omvang van financieel belang
In de algemene vergadering van aandeelhouders telt het bezit van één
aandeel voor één stem.
Deelnemende partijen
Cyclus is een overheids- N.V. Een 11-tal gemeenten in de Regio’s MiddenHolland en Rijnstreek is aandeelhouder. De onderneming wordt geleid door
een directeur. Deze directeur staat onder toezicht van een uit zeven leden
bestaande Raad van Commissarissen.

2. Oasen
Meer weten: www.oasen.nl/over-oasen
Vestigingsplaats
Gouda
Doel of openbaar belang dat
Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24
wordt behartigd
gemeenten. We leveren jaarlijks in totaal zo’n 45 miljard liter drinkwater
aan onze klanten. Hiervoor gebruiken we zeven zuiveringsstations, negen
pompstations en een watertoren.
Vertegenwoordiging in de partij
Oasen N.V. is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst
bij de gemeenten. Dat komt ongeveer neer op 1 aandeel per 1000
inwoners. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat uit
vertegenwoordigers van aandeelhoudende gemeenten.
Deelnemende partijen
24 gemeenten in het voorzieningsgebied

