Datum 12 april 2012
Ons kenmerk BDR/121

iv.
Personeelsbeleid
Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van organisatie vraagstukken, waaronder:
i.
OrganisatieonJwikkeling
f. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van facifitaire zaken, waaronder.
i.
Postverzorging, drukkerij en repro
ii.
Archivering van stukken op grond van de Archiefwet en daaruit voortvloeiende en
samenhangende regelgeving
iii.
Bemensing en bediening van de receptie, telefooncentrale en servicedesk
ivo
Gebouwbeheer, schoonmaak
v.
catering
vi.
Beveiliging en bodes
g. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van inkoop, waaronder:
i.
Het adviseren over en verzorgen of begeleiden van aanbestedingstrajecten
ii.
Het uitvoeren van marktanalyses
iii.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken betreffende inkoop en aanbesteding
h. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van communicatie, waaronder:
i.
Concerncommunicatie
e.

H.

Beleidscommunicafie

iii.

2.

3.

Bestuurscommunicatie
ivo
Representatie
v.
Rampencommunicatie
i.
Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van juridische zaken, waaronder:
i.
Juridisch advies
ii.
Juridische vertegenwoordiging in publiekrechtelijke-, strafreciltelijke- en privaatrechtelijke
aangelegenheden
iii.
Het behandelen van en adviseren over bezwaarschriften
ivo
Het behandelen van aansprakelijkstellingen, zowel door als voor de gemeenten
j.
Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de sociale geografie, waaronder:
i.
Het verzamelen, ordenen en rapporteren over basisinformatie
ii.
Het uitvoeren van onderzoeksprogramma's
iii.
Het uitvoeren van beleidsonderzoek.
Sociaal
a. De Wet op de lijkbezorging, artikelen 21 en 22.
b. Coördinatiepunt ex-gedetineerden
Econom ie
a. Het voeren van de regie op de uitvoering van de notities als bedoeld in artikel 6, eerste lid.
b. Het coördineren van en uitvoering geven aan de aansturing van ROM-o door:
i. invulling te geven aan het opdrachtgeverschap op regionaal niveau
ii. op basis van een daartoe verstrekte volmacht invulling te geven aan de beheersmatige
aansturing in de aandeelhoudersvergadering.
orechtsteden voert de volgende taken uit als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder c:
a. Het heffen en invorderen van belastingen
b. Oe waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken, gegevensbeheer en
gegevensverstrekking en taken aangaande bezwaar en beroep, in het kader van de WOZ
c. Het informeren van de gemeenten over de uitvoering van de onder a en b bedoelde taken
d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten over aangelegenheden die haar taken
en de uitvoering daarvan betreffen.
Oe gemeente Alblasserdam wordt tot en met 31 december 2020 vrijstelling verleend van de in het
tweede lid genoemde taken. Aan de deelname kunnen door de orechtraad voorwaarden worden
verbonden.
1

Gedelegeerde taken
Artikel 6 GRD
2. orechtsteden vervult als bevoegd gezag de volgende taken als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b:
Sociaal

, De tekst van de GRD wo rdt éénmaal per jaar geactua liseerd. Dat kan betekenen dat er sprake is van een tussentijdse
w ijziging in de wetgeving, die dan later in de eerstvolgepde wijziging w ordt meegenomen.
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DRECHTRAAD

De: ORECHTnAAD wIn het Openbaar L.ichaam Drec l1tst eden;
Ovfln..... eÇlend e dm :
op 8 m8i=:lrl 2006 d e- ncmoenschappelijke reg,cl ing Dre c:hts teden in werking i::; gerfeden:
de dcelne:m~n de gem8 entel1 hebben br.~ l otèl1 01"'1"1 de bestuurljjke verl10udingen t U5sen h(H
Dr~r;hl~:l~ df;H1b~stuu( en de Drochtral'J (J, binnen \1t,'9tto lijke gtf:oflzen, zovee l mO!1clijk
over(': enkl) "l ~i tig de duale uitgangspun l en vorm te geven;
dit besl uit van de dl;H~ l nemend8 gemccnlen onder meer b oteken l dat de bevoegdheden van cl~
Orcchuaad en hel Drechtstedenbcstuur door m tdde l van dit delflgat iebesluit zov eel mogelijk
overeenkorw:>tig hel duaJe ste lse l llltlcn word en verdeeld:

Gelet op artikel 33, eêni te lid vf:ln de Wm. gemf::!ens~happeJijka reGeringen juncto aftikel 156 van
de Gemec ntewfH;

bes I LI i t :
\.fris t ie :it~lI en

hB [ navolgo ncic

Delegatiebeslllit Drcchtra ad

Artikel 1
Att~bteHj ke org<! ni satie
ABn hel DrechtstedenbcstvuT wo rdt overgedr,agcn de Imvoegdlv::id om:
Q.

b.
C.

n.

de Drechlstedensecn::laris te benoemen, te scho rsen en te ontsi8éln;
:1"1 P.f:lrl in structie nadlJre regels te s telle n over oe ta3k en de bevoendhcden van cI ~
D r~dl tSl edenS8crctmi s
tot het vaststellen von r ege ls Oliet de arnbtelijke o rgèlnif;alie \'al1 de regel i ng, nlel ~Jit zorl(jering
Vllof) de organisatie Vii n dA grirffe;
t Ol het benDemen, schursFlIl en ollts liJan vnn örr.btena fen die b ij oe regeling 'N"t:1 ken en he!
nemen van besluiten die daarmee sarnenhongen, mel uitzondering von bcsl !~l it en ltm aArllien
van d~ adjunc t-s ccrotiJrislcQö rdineren d wiffjcr en \'i:ln nmbt.ena ten die bij de rcgiogtillie
"verken.

Artikel 2
Publiekrechtelijke en ptivmnrec ht clijke bcvoeyheuen
A.:m h et DrElchts t cdenhe~.ll..!ur v~'ordt ove rg cdmgen tie uevoeÇ1 dhekJ:
ö.
tot privnmrcchtp.!ijke re chtshandelinoon van de rege linçJ lIJ bcsluiw n;
b. te besluiten rechts!dedingen, bezwot\rproc:e~jllîes of administ rotief tJer(Jel)~' f.JroGp.dures namens
·j e regclil1fJ of dl:;: P rer: 11tr8ad te v oeren, zowel ei send als vePNercnd, of h~~;l(j~tir)g 6n l 6r
voorbe roiding di111rop LEl verrichten, wDMondr.=r het nemen van tlUf~ c;Q nSen/iiIOirp. rHaatreg-elen
er. het doen ...val no dig is te; voorkoming VCIH verjaring o f verlies Vi:l11 rI-!Gllt oi bézi t, lenZtj de
Drcc htrai'-d . voor zover het de Drechtro ad aangaat, in voor~omende oev;;tHen i;!:)dflrs bes lisL

Artikel 3
Oprichting, (lfllbinding, d €e l n~l11e cn li quidatie vo n rechtsperso nen
He t DrechtsrcdenbestllUI' hesluit slechts tot de opricht in g van, do deelnem ing in 1:Hl de ....... i!zif!ing
f!n liquidatie van !jtic;hlingel'l, n1 LJ êHSchoPPf)n, vimnootscn&ppon, vcrt:! n igingen , coöperaties en
onderlinge waarborgmiln lschappijen, ind[e n d;;;l În het bij zonder ü.mge'..'.'ezen moel wo rden geacht
voo r de b ehart iging van het daarml30 te dienen openbaa r bcIDng. Hel bA ~ tuil \ovordt niet genom en
dan nadDt de pr~(:hl t aad een omwerp·bp.sluit is toenezonden en hij zijn wensen en bedenkingen
te r kennis Vtm het Drechtst€:dc-nbcstuw h!:lef'i .-ku nnen brcn g,an.

Artiko l 4
Inlichting en
1. HeL DrechtstedenbesllJur gijert .de Drechwmd voo m f en 1ijdig in lic ht ing en over de uitoefening
Vii n de bevoegd h eden, bedoeld in artikel 2. on d er t'I en b. indien (Je rét&d daarom verzoekt en

ncl.cg.u:\c.bc,sluiL Drcch Lr'\;Jd
Ver~ie

2S-fl6-2(l {)(,

mdicl1 cic

ujtoefe njJ~n

ingn jpE!l1de gevolge rl kan

Ilijbb~n

voor de gCfTlCOm;Ch8 ppelilke regeling

O~echtstcdcn . In het lamste geval neemt he t Drechtt.tedt;!nhestuuf geen bcsillit d{ln ntldal de

2.

Drèch lraad 7ijn \"l-ensen en bodenkingen ter zake ler kennis v;-:n het Orechl slecenbcs tu ur
heeft kunne:n brengen.
Indip.n d~: uilOe fc-n ing vvn de- bevoegdhec:en. bedoeld in hel .... orige iid. geen u itstel kon leicle:l.
geven 7ij in ~-:.h,'.l ij killg v~ln het voriÇ)e lid de Drechi raad zo Sp Oetliy lT'ioy.,lijk inlichtingen over
de tJitoP.fenin B V ~ln d eze bovoen dne id en hel ter za ke gen û rr)ê(~ bf;t!)llJit.

Art i kel 5

Cite ertit el

Dil tJe!.i-h.J il k;.m INord cn tlnnÛ'ehanlci als: '0 elegatiebesluit Drec l!lraad'
Art ikel 6

Inw erkingt red ing

Dil tH:!s lui l treedt ir, ...·/erking op de dag nadat hei Is beker:dgerrl:iak l.
A ldus LJeslLJ teri in tle np·enb3re vergadering van 27 septen1ber 2006.

OP. lJoor7,itter.

R. J.G. Bondeli
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