Vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen en andere
regionale samenwerkingsvormen per 25 mei 2020
Naam
Sociale Werkvoorziening
Permar WS in liquidatie
http://www.permar.nl/

Veiligheid en Gezondheidszorg
Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland Midden (VGGM)
https://www.vggm.nl/vggm/over_
vggm

Bestuurscommissie Veiligheid en
Gezondheid
https://www.vggm.nl/vggm/over_
vggm/bestuur

Stichting Veilig Thuis GelderlandMidden
https://www.veiligthuisgm.nl/

Stichting Publieke Gezondheid
Gelderland-Midden
https://www.vggm.nl/vggm/werk
en_bij_vggm/onze_organisatie/pu
blieke_gezondheid

Veiligheidshuizen GelderlandMidden
https://www.veiligheidshuizen.nl/
veiligheidshuizen/veiligheidshuiswest-veluwe-vallei-en-regioarnhem#.XkvcdNJ8CUl

Deelnemers en wijze waarop
vertegenwoordiging is geregeld

Vertegenwoordiging
Wageningen

De gemeenten Barneveld, Ede,
Renkum, Scherpenzeel, Wageningen.
Betreft een GR.
Art. 7 van de GR: twee leden en 1
plaatsvervangend lid uit het college.
Een van de leden heeft bij voorkeur
de portefeuille WSW.

Vanuit het college in
AB:
- mw. M.D. Hulshof (lid)
- mw. L.D. de Brito (lid)
- dhr. G.J.M. van Rumund
(plv.)

De gemeenten Arnhem, Barneveld,
Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard,
Nijkerk, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel,
Wageningen, Westervoort en
Zevenaar. Betreft een GR.
Art. 10 van de GR: lid is de
burgemeester.

Vanuit het college in het AB:
Portefeuillehouder
brandweer en
rampenbestrijding :
Burgemeester

Art. 22 GR VGGM: Lid van de
bestuurscommissie veiligheid en
gezondheid zijn:
De voorzitter en
vicevoorzitter;
De leden van het algemeen
bestuur;
Een door de gemeenteraad
van de gemeente
aangewezen
vertegenwoordiger uit het
college.
Vanuit het AB VGGM worden leden
van de Raad van Toezicht benoemd
voor 4 jaar:
Door de colleges van B&W worden 3
leden naar voren gedragen (leden
hoeven niet per definitie ook lid van
het AB VGGM te zijn).
Het DB van de VGGM vormt het
bestuur van de Stichting. De
gemeenten van West Veluwe-Vallei
vaardigen samen 1 wethouder af.
Gemeente Arnhem heeft een ook een
vertegenwoordiger.
Samenwerkingsconvenant
Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei
en Regio Arnhem (vestigingsplaats
Ede voor West Veluwe Vallei:
Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude,
Scherpenzeel, en Wageningen)

Vanuit college:
Portefeuillehouder
volksgezondheid mw. L.D.
de Brito

Plaatsvervanging
overeenkomstig artikel77,
eerste lid, van de
Gemeentewet

Vanuit colleges door AB
VGGM benoemd: er is geen
voordracht gedaan vanuit
het college

De afvaardiging van de
gemeenten van West
Veluwe-Vallei is een
wethouder van de gemeente
Barneveld.
Burgemeester neemt deel in
de Stuurgroep

Veiligheidsoverleg West
Veluwe Vallei

Burgemeesters Wageningen, Ede,
Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel.

Burgemeester

Driehoeksoverleg politie

Burgemeester Renkum en
Wageningen, teamleider politie, OM
en veiligheidsadviseurs gemeenten

Burgemeester

De gemeenten Barneveld, Ede,
Nijkerk, Renswoude, Rhenen.
Scherpenzeel, Veenendaal en
Wageningen.
Art. 7 van de GR: ieder college wijst
uit zijn midden een lid en een
plaatsvervangend lid van het AB aan.
Door het AB van Regio Foodvalley
ingestelde Bestuurscommissie. Art. 4
Instellingsbesluit Bestuurscommissie
Basismobiliteit: leden van de
commissie zijn de wethouders met
basismobiliteit in de portefeuille
Klankbordgroep van raadsleden ten
behoeve van Regio FoodValley

Vanuit het college in AB:
- mw. M.D. Hulshof (lid)
- dhr G.J.M. van Rumund
(plv.)

Overleg dat mede de Strategische
Agenda van de regio bepaald.
Samenstelling: vier
vertegenwoordigers namens het
bedrijfsleven lid, drie namens
onderwijs- en onderzoeksinstellingen,
provincies Gelderland en Utrecht
(gedeputeerde) en vijf namens de
deelnemende gemeenten.

Lid: dhr. G.J.M. van Rumund

De gemeenten Barneveld, Ede,
Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen.
Betreft een GR.
Art. 6 van de GR: 1 lid vanuit de raad
en 1 lid vanuit het college. Daarnaast
dient de raad op gelijke wijze 2
plaatsvervangers aan te wijzen.
Samenwerkingsovereenkomst tussen
provincie en gemeenten Ede en
Wageningen. Portefeuillehouders
(circulaire) economie nemen deel.
Voorzitter, secretaris en
penningmeester met daarnaast een
evenredige vertegenwoordiging van
bedrijven, overheden en
Onderwijs/Kennis.

Vanuit het college:
- mw. M.D. Hulshof (lid)
- dhr. P. de Haan (plv.)

Provincie Gelderland en de
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk,
Scherpenzeel en Wageningen.
Artikel 11 van de GR: Een lid en een
plaatsvervangend lid uit het college.

Vanuit het college in het AB:
- mw. A. Janssen (lid)
- dhr. P. de Haan (plv.)

GR-en FoodValley
Regio FoodValley
https://www.regiofoodvalley.nl/

Bestuurscommissie Basismobiliteit
onder Regio FoodValley
https://valleihopper.nl/over-devalleihopper.html
Regiocommissie FoodValley
https://www.regiofoodvalley.nl/or
ganisatie/raden

Triple Helix
https://www.regiofoodvalley.nl/or
ganisatie

Regio De Vallei
(geen website)
Samenwerking op het terrein van
afvalverwerking, waaronder
contract voor verwerking van
huishoudelijk restafval door ARN.
Bestuurlijk overleg Kennisas

Circulaire Raad van Living Lab
regio Foodvalley Circulair

Vanuit college: dhr. P. de
Haan (lid)

Leden:
- mv. M. van der Lingen;
- mw. L. Kaper;
Plaatsvervangend leden:
- mv. R. Groot;
- dhr. P. Toxopeus.

Vanuit de raad:
- dhr. G. van Vulpen (lid);
- dhr. J. Dijkstra (plv.)
Vanuit het college:
mw. M.D. Hulshof (lid)
Mw. M.D. Hulshof namens
gemeente Wageningen en
DB Regio FV

Vergunningverlening Wabo
Omgevingsdienst de Vallei, Oddv
https://www.oddevallei.nl/

Sociaal Domein: Wmo en
Jeugdwet
MGR Sociaal Domein Centraal
Gelderland

Samenwerkingsverband van 11
gemeenten in de regio Arnhem op het
sociaal domein. Artikel 10 van de
MGR: Een lid en een
plaatsvervangend lid uit het college

Vanuit het college in het AB:
mw. L.D. de Brito
(lid);
mw. M.D. Hulshof
(plv.)
Vanuit college:
mw. L.D. de Brito
(lid);

Vallei

Instellingsbesluit moet nog genomen
worden. De bedoeling is de
inhoudelijke wethouders te
benoemen.
Centrumgemeente Ede (gemeenten
Barneveld, Ede, Renswoude Rhenen,
Scherpenzeel)

Vrouwenopvang

Centrumgemeente Ede

Portefeuillehouder Wmo;
mw. L.D. de Brito

De STAMtafel FoodValley is een
samenwerking op basis van een
samenwerkingsovereenkomst in de
arbeidsmarktregio FoodValley.
Deelnemers zijn de colleges (Ede,
Wageningen, Renkum, Rhenen,
Renswoude, Veenendaal, Barneveld
en Scherpenzeel), ondernemers
(VNO-NCW valleiregio, Federatie
Ondernemerskringen Valleiregio, MKB
midden, Bouwend Nederland),
Onderwijs/Kennisinstellingen
(COG/ROC A12, Aeres/AOC
Groenhorst, CHE, Rijn IJssel, Van Hall
Larenstein, WUR en het voortgezet
onderwijs, vertegenwoordigd door
Pantarijn) en op agendapunten UWV
en Vakbonden. In de overeenkomst is
niet geregeld welk collegelid
deelneemt.
Het Regionaal Werkbedrijf is een
bestuurlijk regionaal
samenwerkingsverband op basis van
een samenwerkingsovereenkomst
voor de uitvoering van de
banenafspraak. Deelnemers zijn de
gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Veenendaal en Wageningen), UWV en
sociale partners. In de overeenkomst
is niet geregeld welk collegelid
deelneemt.

Vanuit college:
- portefeuillehouder
werkgelegenheid mw. M.D.
Hulshof (neemt ook de input
van gemeente Renkum
mee).

https://www.mgrsdcg.nl/default.a
spx
Bestuurscommissie Inkoop onder
MGR
https://www.mgrsdcg.nl/over+de
+mgr/bestuur/default.aspx
Maatschappelijke opvang en
beschermd wonen West Veluwe

Werkgelegenheid/Participatie
wet
STAMtafel FoodValley
https://www.regiofoodvalley.nl/we
rken/stam-tafel

Regionaal Werkbedrijf (RWB)
https://www.regiofoodvalley.nl/we
rken/regionaal-werkbedrijf

Portefeuillehouder Wmo:
mw. L.D. de Brito

De gemeente Renkum haalt
bij ons de input op.
Wethouder Ruwhof heeft
zitting in het RWB.

Leren en werken regio FoodValley
https://foodvalley.lerenenwerken.
nl/

Onderwijs
Regeling zonder meer in de vorm
van een
“Samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeenten inzake
openbaar primair onderwijs 2020”

Passend onderwijs:
Bestuurlijk overleg
Samenwerkingsverband Rijn &
Gelderse Vallei (primair onderwijs)
https://www.swvrijnengelderseval
lei.nl/
Bestuurlijk overleg
Samenwerkingsverband Gelderse
Vallei (voortgezet onderwijs)
RMC (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Voortijdig
Schoolverlaten)
https://www.regioatlas.nl/indeling
en/indelingen_indeling/t/rmc_regi
o_s_regionaal_meld_en_coordinat
iepunt
Wethoudersoverleg VSV

Doel is: de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te
verstevigen en versnellen.
Deelnemers zijn de regiogemeenten,
UWV en COG (in de vorm van ROC
A12 en UPGRADE). Hierbij wordt
aangesloten bij het landelijk
programma Leren & Werken.

Vanuit college:
- portefeuillehouder
werkgelegenheid mw. M.D.
Hulshof

Gemeenten Renkum, Rhenen en
Wageningen.
De regiegroep bestaat uit
portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten, de
voorzitter van het college van bestuur
(of: een lid van het college van
bestuur) en de voorzitter van de Raad
van Toezicht van de stichting PPO de
Link. Elk college wijst een
portefeuillehouder aan die namens de
deelnemende gemeente lid is van de
regiegroep.
Gemeenten Barneveld, Ede,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Veenendaal, Wageningen

Vanuit het college:
- mw. L.D. de Brito (lid)

Portefeuillehouder
onderwijs: mw. L.D. de Brito

Gemeenten Ede, Rhenen en
Wageningen

RMC staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Voortijdig
Schoolverlaten. Samen met
gemeenten, scholen en instellingen
op het terrein van arbeidsvoorziening,
hulpverlening en welzijn probeert het
RMC het voortijdig schoolverlaten in
de regio terug te dringen. In de RMCwet is geregeld, dat alle leerlingen,
die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten, door de school
moeten worden gemeld bij het RMC.
Maar ook andere instellingen of
jongeren zelf kunnen zich melden bij
het RMC.
Voor de Subregio Vallei is Ede
regiegemeente
Hier vallen Ede, Renswoude, Rhenen,
Scherpenzeel, Veenendaal en
Wageningen onder.
Voor de Subregio Eem is Amersfoort
regiegemeente.

Vanuit het college:
- mw. L.D. de Brito (lid)

Deelname in afvalverwerking
NV Afvalcombinatie De Vallei

Recreatie en Toerisme
Zuid-Veluwe overleg en De
Veluwe Agenda
https://www.acv-groep.nl/

Grensoverschrijdende
samenwerking
Euregio Rijn-Waal en commissie
Economische Aangelegenheden
https://www.euregio.org/

De gemeenten Ede, Renkum,
Wageningen en Veenendaal zijn
aandeelhouder. Er zijn 12.000.000
aandelen, waarvan 5.846.013
geplaatst bij de gemeenten.
Wageningen bezit 918.001 aandelen
(15,7%).

De
aandeelhoudersvergadering
wordt bijgewoond door een
lid van het college:
- mw. M.D. Hulshof (lid)

Portefeuillehouders R&T van de
gemeenten Renkum, Arnhem,
Rheden, Rozendaal en Wageningen
nemen deel in het Zuid-Veluwe
overleg. 1 van de deelnemende
wethouders vertegenwoordigt de
Zuid-Veluwe in De Veluwe Agenda.

Bestuurlijk overleg ZuidVeluwe: Portefeuillehouder
R&T: mw. M.D. Hulshof (lid)
De Veluwe Agenda:
wethouder gemeente
Rheden.

Euregio Rijn-Waal is een DuitsNederlands openbaar lichaam. Het
hoogste orgaan is de Euregioraad;
deze telt 120 leden. Het aantal
vertegenwoordigers per gemeente
hangt af van de gemeentegrootte.
Het DB telt 7 leden, die iedere vier
jaar uit de Euregioraad worden
gekozen.
Euregio Rijn-Waal houdt zich bezig
met de uitvoering van Europese
programma’s (op onder andere het
terrein van economie, recreatie en
toerisme, arbeidsmarkt, milieu en
ruimtelijke ordening). Daarnaast
organiseert men andere activiteiten
Duits-Nederlandse contacten in het
grensgebied Rijn, Waal en Maas.
Het lid van de Commissie
Economische Aangelegenheden kan
of een college-of raadslid of een
ambtenaar zijn.

In de Euregioraad zijn
vertegenwoordigd:
Leden uit de raad:
- dhr. J.W. Lammers (lid)
- dhr. W. Haver (lid)
Plaatsvervangers:
- dhr. M. Ait-Imchi;
- dhr. B. Rozemeijer.
Lid uit het College:
- dhr. G.J.M. van
Rumund(lid)
- mw. M.D. Hulshof (plv.)
DB Euregio Rijn-Waal:
- dhr. G.J.M. van
Rumund(lid) (tevens
namens Regio FV).
Commissie Economische
Aangelegenheden: dhr. J.W.
Lammers

