
 

 

De colleges van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen; 
 
de burgemeesters voor wat betreft de intrekking van 
de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie 
Tubbergen-Dinkelland, voor zover door hen vastge-
steld; 
 
overwegende:  
 
dat  zij, beide colleges en beide burgemeesters, 
vanuit de wens om de gemeentelijke taken kwalitatief 
goed en doelmatig te laten uitvoeren door een toe-
komstbestendige gemeenschappelijke ambtelijke 
organisatie, het openbaar lichaam Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen hebben ingesteld;  
 
dat per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de rechtsvorm van een bedrijfsvoeringor-
ganisatie mogelijk heeft gemaakt; 
 
dat de wetgever deze rechtsvorm heeft ingesteld, 
met het oog op gemeenschappelijke regelingen die 
zijn gericht op bedrijfsvoering en uitvoering; 
 
dat deze rechtsvorm beschikt over rechtspersoonlijk-
heid doch zonder de zware structuur van een open-
baar lichaam met een onderscheid tussen een dage-
lijks en een algemeen bestuur; 
 
dat de rechtsvorm van een bedrijfsvoeringorganisatie 
meer is toegesneden op de ambtelijke organisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen dan de huidige 
rechtsvorm van een openbaar lichaam; 
 
dat de colleges en hun burgemeesters daarom heb-
ben besloten Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
voort te zetten als bedrijfsvoeringorganisatie 
 
gelet op: 
 
de toestemmingsbesluiten van de gemeenteraden 
van Dinkelland en Tubbergen van ……….. 
.respectievelijk …   2015; 
 
gelet op artikel 8, derde lid, Wet gemeenschappelijke 
regelingen; 
 
besluiten: 
 
het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland-
Tubbergen voort te zetten in de vorm van een be-
drijfsvoeringsorganisatie en daartoe de navolgende 
gemeenschappelijke regeling vast te stellen: 
 
 
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Din-
kelland Tubbergen 
 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen   



 

 

 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
-  bestuur: het bestuur van de 

bedrijfsvoeringor-
ganisatie; 

-  de (beide) colleges:  de colleges van 
deelnemende ge-
meenten; 

-  deelnemende gemeenten: de  gemeenten 
Dinkelland en Tub-
bergen; 

-  kostenverrekenmodel: het door de beide 
colleges vastge-
stelde model vol-
gens welke de kos-
ten van de bedrijfs-
voering worden 
verdeeld; 

-  bedrijfsvoeringsorganisatie: de bedrijfsvoering-
organisatie 
Noaberkracht Din-
kelland-Tubbergen; 

-  de(ze) regeling: de  “Gemeen-
schappelijke rege-
ling Noaberkracht 
Dinkelland Tubber-
gen”; 

-  de wet: de Wet gemeen-
schappelijke rege-
lingen. 

 

Artikel 2: Bedrijfsvoeringsorganisatie 
1. Het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen wordt onder de naam “Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen” voortgezet in de vorm 
van een bedrijfsvoeringorganisatie als bedoeld in 
artikel 8, derde lid, van de wet. 

2. De bedrijfsvoeringorganisatie is gevestigd te 
Denekamp. 

 

 

Hoofdstuk 2. Belang, taken en bevoegdheden   
Artikel 3: Belang en doelstelling 
1. Het belang waarvoor de regeling wordt getroffen, 

is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede 
en doelmatige uitvoering door de bedrijfsvoe-
ringsorganisatie van de door de bestuursorganen 
van de deelnemende gemeenten aan de be-
drijfsvoeringsorganisatie opgedragen taken. 

2. De bedrijfsvoeringsorganisatie handelt volgens 
de kernwaarden die zijn vastgelegd in een door 
het bestuur vast te stellen organisatievisie.  

 

 

Artikel 4: Taken  
1. De bedrijfsvoeringsorganisatie is belast met het 

uitvoeren van gemeentelijke taken die aan 
de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn opgedra-
gen. In naam van de bestuursorganen van 
de deelnemende gemeenten is de bedrijfs-
voeringsorganisatie in ieder geval belast 
met:  

 



 

 

a. beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;  
b. uitvoering van het door de gemeentelijke be-

stuursorganen vastgestelde beleid;  
c. inkoop en aanbesteding van opdrachten, be-

houdens voor zover het de bedrijfsvoering 
betreft;  

d. uitvoering van door de rijksoverheid opge-
dragen medebewindstaken;  

e. toezicht op en handhaving van de hiervoor 
genoemde uitvoering. 

2. In eigen naam is de bedrijfsvoeringsorganisatie 
in ieder geval belast met: 
a. de bedrijfsvoering; 
b. inkoop en aanbesteding van opdrachten ten 

behoeve van de bedrijfsvoering. 
3. De bedrijfsvoeringsorganisatie voert uitsluitend 

taken uit voor bestuursorganen van Dinkelland 
en Tubbergen. Uitvoering voor derden is slechts 
toegestaan na een expliciet besluit van het be-
stuur.  

 
Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling  
1. De bestuursorganen van de deelnemende ge-

meenten bepalen in afzonderlijke delegatie-, 
mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegd-
heden aan de bedrijfsvoeringsorganisatie worden 
toegekend.  

2. Bij besluit van de bestuursorganen van de deel-
nemende gemeenten kunnen wijzigingen worden 
aangebracht in de door hen overgedragen of 
over te dragen bevoegdheden.  

 

 

Artikel 6: Planning- en controlcyclus  
1. Voor de uitvoering van de taken zoals bedoeld in 

artikel 5, tweede lid, van de regeling zijn de be-
grotingen van de deelnemende gemeenten lei-
dend.  

2. De kosten voor de uitvoering van het bepaalde in 
artikel 5, derde lid, van de regeling worden op-
genomen in de begroting van de bedrijfsvoe-
ringsorganisatie.  

3. De kosten per deelnemende gemeente worden 
jaarlijks afgerekend op basis van het kostenver-
rekenmodel Tubbergen-Dinkelland. Wijzigingen 
in het kostenverrekenmodel vinden niet plaats 
dan nadat de gemeenteraden van de deelne-
mende gemeenten conform de regeling van arti-
kel 169 vierde lid van de Gemeentewet in de ge-
legenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen 
ter kennis van de colleges van de deelnemende 
gemeenten te brengen. 

4. De bedrijfsvoeringsorganisatie werkt de uit de 
begroting voortvloeiende taken en planning uit in 
een jaarplan. 

 

 

Artikel 7: Kwaliteitsborging  
1. De bedrijfsvoeringsorganisatie draagt zorg voor 

een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering 
van haar taken. 

2. De bedrijfsvoeringsorganisatie zal één of meer 

 



 

 

kwaliteitshandvesten toepassen.  
3. De bedrijfsvoeringsorganisatie draagt  zorg voor 

een adequate verzekering van de risico’s die 
samenhangen met de uitvoering van haar taken 
en die niet vallen onder de dekking van de aan-
sprakelijkheidsverzekering van de deelnemers.  

4. Over de wijze van afhandeling van aan de be-
drijfsvoeringsorganisatie toe te rekenen schade 
die in het kader van de uitvoering van de taken 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie is ontstaan, 
maar niet voor vergoeding door een verzekeraar 
in aanmerking komt, wordt besloten door het be-
stuur. 

 
Hoofdstuk 4. Het bestuur   
Artikel 8: Samenstelling  
Het bestuur bestaat uit al de leden van de beide 
colleges. 
 

 

Artikel 9: Werkwijze bestuur  
1. Het bestuur stelt een reglement van orde vast 

voor zijn vergaderingen en overige werkzaamhe-
den.  

2. De vergaderingen van het bestuur zijn besloten, 
voor zover het bestuur niet anders heeft bepaald. 
Het reglement van orde kan afwijkende regels 
geven omtrent de openbaarheid van de vergade-
ringen.  

3. Het bestuur kan zijn werkzaamheden verdelen 
over de leden.  

4. Het bestuur vergadert in beginsel eens per 14 
dagen, maar kan naar eigen believen van deze 
frequentie afwijken.  

5. In de vergadering van het bestuur kan slechts 
worden beraadslaagd of besloten, indien uit elke 
gemeente ten minste de helft van het aantal zit-
ting hebbende leden tegenwoordig is. 

6.  Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoor-
dig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar 
dit artikel, opnieuw een vergadering. Op die 
nieuwe vergadering is de eerste volzin niet van 
toepassing. Het bestuur kan echter over andere 
aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere 
vergadering was belegd alleen beraadslagen of 
besluiten, indien uit elk van beide gemeenten ten 
minste de helft van het aantal zitting hebbende 
leden tegenwoordig is.  

7. Een lid neemt niet deel aan de stemming over 
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of 
middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken. Een benoeming 
gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort 
tot de personen tot wie de keuze door een voor-
dracht of bij een herstemming is beperkt.  

8. De stukken die van het bestuur uitgaan worden 
door de voorzitter ondertekend en door de secre-
tarissen mede ondertekend. 

 

 

Artikel 10: Besluitvorming dagelijks bestuur 
1. Voor het tot stand komen van een beslissing bij 

 



 

 

stemming wordt de volstrekte meerderheid ver-
eist van hen die een stem hebben uitgebracht.  

2. In het bestuur heeft elk lid een gewogen stem. 
Het gewicht van de stem wordt bepaald door de 
factor één te delen door het ter vergadering 
aanwezige aantal leden van het college van de 
gemeente waaruit het betreffende lid afkomstig 
is.  

3. Besluiten tot vaststelling van de begroting en de 
jaarrekening alsmede de besluiten tot benoe-
ming, schorsing en ontslag van leden van de al-
gemene directie dienen met 2/3 meerderheid van 
stemmen genomen te worden. 

4. Indien de stemmen herhaald staken over het-
zelfde voorstel, dan is in afwijking van artikel 59, 
tweede lid, van de Gemeentewet het voorstel 
niet aangenomen.  

 
Artikel 11: Inlichtingenplicht  
Het bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk geven 
de raad van een deelnemende gemeente zo spoedig 
mogelijk maar in ieder geval  binnen twee maanden 
schriftelijk de door één of meer leden van die raad 
schriftelijk gevraagde inlichtingen, eventueel door 
tussenkomst van het college van de betreffende 
gemeente, tenzij het verstrekken ervan in strijd is 
met het openbaar belang.  
 

Artikel 17 Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) 
De regeling houdt bepalingen in omtrent de 
wijze waarop door het bestuur van het 
openbaar lichaam of de 
bedrijfsvoeringorganisatie of door het 
gemeenschappelijk orgaan aan de raden van 
de deelnemende gemeenten de door een of 
meer leden van die raden gevraagde 
inlichtingen worden verstrekt.  
 
Artikel 16 Wgr 
1. De regeling houdt bepalingen in omtrent 

de wijze waarop een lid van het algemeen 
bestuur van het openbaar lichaam of een 
lid van het gemeenschappelijk orgaan 
door de raad die dit lid heeft aangewezen, 
ter verantwoording kan worden geroepen 
voor het door hem in dat bestuur onder-
scheidenlijk dat orgaan gevoerde beleid.  

2. De regeling houdt bepalingen in omtrent 
de wijze waarop een lid van het algemeen 
bestuur van het openbaar lichaam of een 
lid van het gemeenschappelijk orgaan aan 
de raad die dit lid heeft aangewezen, de 
door een of meer leden van die raad ge-
vraagde inlichtingen dient te verstrekken.  

3. Ingeval toepassing is gegeven aan artikel 
13, vijfde lid, onder a, houdt de regeling 
bepalingen in omtrent de wijze waarop 
aan de raad die geen lid van het algemeen 
bestuur van het openbaar lichaam of van 
het gemeenschappelijk orgaan aanwijst, 
de door een of meer leden van die raad 
gevraagde inlichtingen worden verstrekt 
en de door die raad gevraagde verant-
woording wordt afgelegd voor het door dat 
bestuur onderscheidenlijk dat orgaan ge-
voerde beleid.  

4. (…) 
5. Bij het verstrekken van inlichtingen inge-

volge het eerste of het derde lid, of het af-



 

 

leggen van verantwoording ingevolge het 
tweede of het derde lid, verschaft een lid 
van het algemeen bestuur van het open-
baar lichaam of een lid van het gemeen-
schappelijk orgaan over zaken waarom-
trent krachtens artikel 23 geheimhouding 
is opgelegd slechts informatie, indien 
krachtens artikel 25 van de Gemeentewet 
geheimhouding is opgelegd. Laatstbe-
doelde geheimhouding kan eerst worden 
opgeheven, nadat door het algemeen be-
stuur van het openbaar lichaam of door 
het gemeenschappelijk orgaan tot ophef-
fing van de geheimhouding is besloten.  

 
Artikel 19 Wgr 
1. Ingeval de regeling uitsluitend is getroffen 

door colleges van burgemeester en wet-
houders is artikel 16, eerste, tweede, der-
de en vijfde lid, van overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van de gemeentera-
den respectievelijk een of meer leden van 
die raden, met dien verstande dat voor 
«het algemeen bestuur van het openbaar 
lichaam» telkens wordt gelezen «het al-
gemeen bestuur van het openbaar li-
chaam of het bestuur van de bedrijfsvoe-
ringorganisatie». 

(…) 
Hoofdstuk 5. De voorzitter en de secretaris   
Artikel 12: De voorzitter  
1. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks per 1 januari 

tussen de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. Per 1 januari 2016 treedt de burge-
meester van Tubbergen aan als voorzitter. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter, 
wordt hij vervangen door degene die hem als 
burgemeester vervangt.  

3. De voorzitter heeft stemrecht. 
4. De voorzitter vertegenwoordigt de bedrijfsvoe-

ringsorganisatie in en buiten rechte. Hij kan deze 
bevoegdheid aan een ander opdragen.  

 

 

Artikel 13: De secretarissen  
1. De gemeentesecretarissen van Dinkelland en 

Tubbergen zijn tevens secretaris van het be-
stuur. 

2. De secretarissen zijn bij de vergaderingen van 
het bestuur aanwezig. 

3. Bij verhindering of ontstentenis van een secreta-
ris, wordt hij vervangen door degene die hem op 
basis van artikel 106, eerste lid, van de Gemeen-
tewet als gemeentesecretaris vervangt.  

 

 

Hoofdstuk 6. Algemene directie en personeel   
Artikel 14: Algemene directie  
1. De algemene directie bestaat uit de gemeente-

secretarissen van de beide deelnemende ge-
meenten. Bij verhindering of ontstentenis van 
een van beide gemeentesecretarissen treedt de 

 



 

 

overblijvende gemeentesecretaris op als een-
hoofdige algemene directie.  

4. De algemene directie is voor het bestuur ambte-
lijk opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de taken van de bedrijfsvoerings-
organisatie.  

5. De algemene directie draagt zorg voor de kwali-
teit van personeel en organisatie, beheer en be-
drijfsvoering.  

6. De leden van de algemene directie zijn bestuur-
ders in de zin van de Wet op de ondernemings-
raden.  

 
Artikel 15: Personeel  
Het bestuur hanteert bij de regeling van de rechtspo-
sitie van het personeel de CAR-UWO.  
 

 

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen   
Artikel 16: Jaarrekening 
Het bestuur stelt de jaarrekening niet eerder vast dan 
acht weken nadat de ontwerpjaarrekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is 
toegezonden. 

Hoofdstuk 1 § 7. Financiën (de artikelen 34, 
34a, 34b en 35) van de Wet gemeenschappe-
lijke regelingen geeft een regeling betreffende 
de begroting en de jaarrekening. In artikel 35 
worden de artikelen 186 tot en met 213 van de 
Gemeentewet (Gemw) van overeenkomstige 
toepassing verklaard, voor zover daarin niet in 
de Wet gemeenschappelijke regelingen is 
afgeweken.  
 
De financiën zijn daarmee nagenoeg uitput-
tend geregeld in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Dit kan en hoeft dus niet in de 
regeling zelf worden opgenomen. 
 
Er is wettelijk bepaald dat de besturen van 
bedrijfsvoeringsorganisaties een ontwerpjaar-
rekening toezenden aan de gemeenteraden. 
Niet is echter geregeld binnen welke termijn 
de raden hun reactie met betrekking tot de 
ontwerpjaarrekening kunnen indienen.  
Het is niet goed denkbaar, gelet op de staats-
rechtelijke verhoudingen tussen raad en colle-
ge, dat colleges hiervoor een termijn stellen 
aan de gemeenteraden. Maar het is wel mo-
gelijk dat de colleges zich zelf binden door 
vast te stellen dat zij de jaarrekening niet bin-
nen een bepaalde termijn na toezending aan 
de gemeenteraden zullen vaststellen. De ra-
den kunnen hieruit zelf afleiden binnen welke 
termijn een eventuele reactie wordt verwacht. 

 Uit hoofdstuk 1 § 7 Wgr volgt onder meer: 
Financiële verordeningen 

 dat het bestuur de regels vaststelt betref-
fende het financieel beleid, het financiële 
beheer, de inrichting van de financiële or-
ganisatie en de controle op de financiën 
(art. 35 Wgr jo 213 en 213a Gemw); 

 
Dienstjaar: 

 dat het dienstjaar gelijk is aan het kalen-
derjaar (art. 35 Wgr jo 189 ,lid 4 Gemw) 



 

 

 
Jaarrekening 

  dat het bestuur de ontwerpjaarrekening 
over het voorgaande jaar en de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders voor 15 
april toestuurt aan de gemeenteraden (art. 
34b Wgr); 

 dat het bestuur de jaarrekening laat con-
troleren (art. 35 lid 6 Wgr jo 213 Gemw); 

 dat het bestuur de vastgestelde rekening 
binnen twee weken na vaststelling doch 
uiterlijk vóór 15 juli toestuurt aan gedepu-
teerde staten (art. 34, lid 4 Wgr); 

 
Begroting 

 dat het bestuur de begroting niet eerder 
vaststelt dan acht weken nadat de ontwerp-
begroting aan de raden is toegezonden (art. 
35 lid 1 Wgr); 

 dat de beide colleges de ontwerpbegroting 
voor iedereen ter inzage leggen en alge-
meen beschikbaar stellen (art. 35 lid 2 
Wgr) 

 dat de gemeenteraden met betrekking tot 
de ontwerpbegroting hun zienswijze kun-
nen geven (art. 35 lid 3 Wgr); 

 dat het bestuur de vastgestelde begroting 
binnen twee weken na vaststelling doch 
uiterlijk vóór 1 augustus toestuurt aan ge-
deputeerde staten (art. 34 lid 2 Wgr); 

 dat de gemeenteraden na vaststelling van 
de begroting hun zienswijze kunnen indie-
nen bij gedeputeerde staten (artikel 35 lid 
4 Wgr). 

 
Artikel 34 Wgr 
1. Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringor-

ganisatie  ..   stelt de begroting vast in het 
jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij 
dient. 

2. Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringor-
ganisatie  ..  zendt de begroting binnen 
twee weken na de vaststelling, doch in ie-
der geval vóór 1 augustus van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begro-
ting dient, aan gedeputeerde staten. 

3. Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringor-
ganisatie  ..   stelt de jaarrekening vast in 
het jaar volgende op het jaar waarop deze 
betrekking heeft. 

4. Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringor-
ganisatie  ..  zendt de jaarrekening binnen 
twee weken na de vaststelling, doch in ie-
der geval vóór 15 juli van het jaar volgen-
de op het jaar waarop de jaarrekening be-
trekking heeft, aan gedeputeerde staten. 

 
Artikel 34b Wgr 
Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringorgani-
satie  ..  zendt vóór 15 april van het jaar voor-



 

 

afgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmati-
ge kaders en de voorlopige jaarrekening aan 
de raden van de deelnemende gemeenten. 
 
Artikel 35 Wgr 
1. Het  ..   bestuur van de bedrijfsvoeringor-

ganisatie  ..  zendt de ontwerpbegroting  ..   
acht weken voordat zij door het bestuur 
van de bedrijfsvoeringorganisatie  ..   
wordt vastgesteld, toe aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. 

2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg 
van de besturen van de deelnemende 
gemeenten voor een ieder ter inzage ge-
legd en, tegen betaling van de kosten, al-
gemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De raden van de deelnemende gemeen-
ten kunnen bij  ..    het bestuur van de be-
drijfsvoeringorganisatie  ..    hun zienswij-
ze over de ontwerp-begroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijze is 
vervat bij de ontwerp-begroting, zoals de-
ze aan het algemeen bestuur wordt aan-
geboden.  

4. Nadat deze is vastgesteld, zendt  ..   het 
bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie  
..    zo nodig, de begroting aan de raden 
van de deelnemende gemeenten, die ter 
zake bij gedeputeerde staten hun ziens-
wijze naar voren kunnen brengen.  

5. Het eerste, derde en vierde lid zijn van 
toepassing op besluiten tot wijziging van 
de begroting. In de gemeenschappelijke 
regeling kan worden bepaald ten aanzien 
van welke categorieën begrotingswijzigin-
gen hiervan kan worden afgeweken.  

6. De artikelen 186 tot en met 213 van de 
Gemeentewet zijn van overeenkomstige 
toepassing, voor zover daarvan bij of 
krachtens deze wet niet is afgeweken. 

  
Artikel 17: Voldoende middelen in verband met 
verplichtingen jegens derden 
1. De deelnemende gemeenten in deze regeling 

zullen er steeds zorg voor dragen dat het open-
baar lichaam te allen tijde over voldoende midde-
len beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens 
derden te kunnen voldoen. 

2. Indien aan het bestuur van het openbaar lichaam 
blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven 
op de begroting te zetten, doet het bestuur on-
verwijld aan gedeputeerde staten het verzoek 
over gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 
195 van de Gemeentewet. 

3. De deelnemers verbinden zich in geval van op-
heffing van het openbaar lichaam de rechten en 
verplichtingen van het lichaam over de deelne-
mers te verdelen door het opstellen van een li-

Dit artikel is conform de aanbeveling opgeno-
men in de circulaire van het toenmalige minis-
terie van Binnenlandse Zaken d.d. 8 juli 1999 
betreffende “aansprakelijkheid voor schulden 
van openbare lichamen op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen”. 



 

 

quidatieplan dat voorziet in de verplichting van 
de deelnemers alle rechten en verplichtingen van 
het openbaar lichaam over de deelnemers te 
verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 
 

Artikel 18: Reserves en voorzieningen  
1. Reserves en voorzieningen kunnen overeen-

komstig richtlijnen van het bestuur worden ge-
vormd.  

2. De richtlijnen behoeven voorafgaande instem-
ming van de raden van Dinkelland en Tubber-
gen.  

 

 

Hoofdstuk 8. Archief   
Artikel 19: Archiefbeheer  
1. Het bestuur is belast met de zorg voor de bewa-

ring en het beheer van de archiefbescheiden van 
de bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn bestuurs-
organen overeenkomstig een door het bestuur 
vast te stellen regeling.  

2. De algemene directie is belast met de bewaring 
van de archiefbescheiden als bedoeld in het vo-
rige lid, overeenkomstig de door het bestuur vast 
te stellen nadere regels.  

3. Bij opheffing van de regeling worden de archief-
bescheiden in een door het bestuur aan te wijzen 
archiefbewaarplaats geplaatst.  

 

 

Hoofdstuk 9. Toetreding, wijziging, opheffing   
Artikel 20: Toetreding 
Toetreding tot de regeling is uitgesloten. 
 

Artikel 9 Wgr 
1. De voor onbepaalde tijd getroffen regeling 

houdt bepalingen in omtrent wijziging, op-
heffing, toetreding en de gevolgen van uit-
treding, met inachtneming van artikel 1. 

2. De regeling waarbij een openbaar lichaam 
of een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt 
ingesteld houdt bepalingen in omtrent de 
vereffening van het vermogen ingeval dat 
openbaar lichaam wordt ontbonden.  

3. Het bij een regeling ingestelde openbaar 
lichaam of een bedrijfsvoeringorganisatie 
blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor 
zover dit tot vereffening van zijn vermogen 
nodig is.  

Artikel 21: Wijziging  
1. Wijziging van de regeling vindt plaats indien de 

beide colleges, met voorafgaande instemmingen 
van de raden van Dinkelland en Tubbergen, 
daartoe gezamenlijk besluiten.  

2. Indien het bestuur wijziging van de regeling wen-
selijk acht, doet het bestuur een daartoe strek-
kend voorstel aan de beide colleges.  

3. Van elk besluit tot wijziging van deze regeling 
wordt terstond bericht gezonden aan gedepu-
teerde staten.  

 

 

Artikel 22: Duur, uittreding en opheffing 
4. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd.  
5. Elk van beide colleges kan, na vooraf verkregen 

 



 

 

instemming van de raad van de betreffende ge-
meente, besluiten dat de deelneming aan deze 
regeling wordt opgezegd.  

6. Een uittredingsbesluit gaat in twee kalenderjaren 
na het verstrijken van het jaar waarin het besluit 
tot opzegging is genomen.  

7. Alvorens een college een besluit als bedoeld in 
het tweede lid neemt, voert het over het voorne-
men overleg met het college van de andere ge-
meente.  

8. Het besluit als bedoeld in het tweede lid wordt 
terstond ter kennis gebracht van het bestuur. 

9. Uittreding door een van beide colleges van Din-
kelland of Tubbergen heeft tot gevolg dat de re-
geling wordt opgeheven.  

10. Onverminderd het bepaalde in het zesde lid kan 
opheffing van de regeling tevens plaatsvinden 
indien de beide colleges, met voorafgaande in-
stemmingen van de raden, daar gezamenlijk toe 
besluiten.  

11. In geval van opheffing van de regeling stelt het 
bestuur een regeling op met betrekking tot de 
gevolgen van de opheffing; de regeling wordt 
vastgesteld door de beide colleges.  

12. Het bestuur is belast met de uitvoering van de 
liquidatie.  

13. Zo nodig blijft het bestuur functioneren tot de 
liquidatie voltooid is.  

14. Van elk besluit tot opheffing van deze regeling 
wordt terstond bericht gezonden aan gedepu-
teerde staten.  

 
Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen   
Artikel 23: Inwerkingtreding en onvoorzienbaar-
heden  
1. De regeling treedt in werking op de dag na  be-

kendmaking en kan worden aangehaald als 
“Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen”. 

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voor-
ziet, beslist het bestuur.  

 

Artikel 26 Wgr 
1. .. indien bij de regeling .. een bedrijfsvoe-

ringorganisatie .. wordt ingesteld, (zendt) 
het bestuur van de gemeente van de 
plaats van vestiging, .. de regeling aan 
gedeputeerde staten van de provincie of 
de provincies waarin de deelnemende 
gemeenten zijn gelegen. 

2. ..het bestuur van de gemeente van de 
plaats van vestiging maakt de regeling tij-
dig in alle deelnemende gemeenten be-
kend door kennisgeving van de inhoud 
daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 
van de Gemeentewet is van overeenkom-
stige toepassing. 

3. De regeling treedt in werking op de in de 
regeling aangewezen dag. De regeling 
treedt niet in werking voordat zij is be-
kendgemaakt. 

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van 
toepassing op besluiten tot wijziging, ver-
lenging of opheffing van de regeling, als-
mede op besluiten tot toetreding en uittre-
ding. 

 



 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 4 
november 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 

{GERARDM} {MERVYNS} 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 4 
november 2015, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
loco-secretaris de burgemeester 

{ERIKG} {ROELC} 
E.M. Grobben mr. R.S. Cazemier 
 


