
WAS/WORDT LIJST 1E WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HLTSAMEN 

 

Artikel Oud Artikel Nieuw 

Artikel 4 Taken 

1. De werkorganisatie is belast met het uitvoeren van alle gemeentelijke taken, 

voor zover deze niet - al dan niet met toepassing van de wet - aan derden 

zijn of worden opgedragen. De uitvoering ziet in ieder geval op:  

a. beleidsvoorbereiding; 

b. uitvoering van vastgesteld beleid en wettelijke regelingen; 

c. toezicht op aan derden uitbesteed werk;  

d. handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;  

e. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de 

werkorganisatie hiertoe is bevoegd dan wel hiervoor is gemachtigd;  

f. het verrichten van feitelijke handelingen;  

g. het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, 

informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, 

communicatie en huisvesting. 

 

2. De werkorganisatie voert uitsluitend taken uit voor de gemeentebesturen; 

uitvoering van de in dit artikel genoemde diensten voor derden (organisaties 

of bestuursorganen anders dan de gemeentelijke bestuursorganen van de 

drie gemeenten) is slechts toegestaan na een expliciet besluit van de 

colleges. De colleges kunnen hiertoe niet besluiten, indien dit ertoe leidt dat 

de werkorganisatie niet meer valt aan te merken als een inbestedende dienst 

voor de gemeenten. 
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werkorganisatie niet meer valt aan te merken als een inbestedende dienst 

voor de gemeenten. 

3. De diensten als bedoeld in lid 2 worden verricht tegen een overeengekomen 

prijs. De beschrijving van de te leveren diensten, de wijze van 

kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder de diensten worden 

geleverd, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het bestuur en het 

college van de betreffende gemeente(n) dan wel het bestuur van de 

betreffende organisatie(s). 

 

Artikel 10 Voorzitter 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan, die een goede 

behartiging van de zaken van de werkorganisatie bevordert. De voorzitter is 
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behartiging van de zaken van de werkorganisatie bevordert. De voorzitter 



een burgemeester van een van de gemeenten. De voorzitter wordt gekozen 

voor een periode van twee jaar. Het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks op 

1 januari tussen de burgemeesters van de gemeenten, tenzij het bestuur 

anders besluit. Het bestuur stelt daartoe een roulatieschema vast.  

 

2. De voorzitter ondertekent de stukken die van het bestuur uitgaan. 

 

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen 

van het bestuur en tevens voor de vergaderorde binnen het bestuur, 

onverminderd het bepaalde in of krachtens artikel 9. 

 

4. Het bestuur kan de voorzitter machtigen om namens het bestuur te handelen. 

 

5. Het bestuur regelt de vervanging van de voorzitter. 

 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de werkorganisatie in en buiten rechte. Hij 

kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen 

persoon. 
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Artikel 13 Personeel 

1. Het personeel van de gemeenten treedt in dienst van de werkorganisatie met 

uitzondering van de gemeentesecretarissen, de griffiers en de 

griffiemedewerkers.  

 

2. Het bestuur regelt de rechtspositie van het personeel en neemt daartoe de 

benodigde besluiten.  

 

3. Bij de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt de CAR UWO 

gehanteerd. 

 

4. Bij de overgang van personeel van de gemeenten naar de werkorganisatie zal 

het bestuur zorgdragen voor de verdere toepassing en uitvoering van de 
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afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen van de 

gemeenten. 

 

5. Vanaf het moment van overgang van personeel is het bestuur, binnen de 

kaders van de vastgestelde formatie, belast met het aanstellen, schorsen en 

ontslaan van het personeel. 

 

6. Het bestuur kan de in het tweede en vijfde lid bedoelde bevoegdheden 

mandateren aan het directieteam.  
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Artikel 29 Bestaande samenwerkingen en deelnemingen 

1. De op het moment van inwerkingtreding van deze regeling bestaande 

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van de 

gemeenten afzonderlijk of gezamenlijk met derden blijven bestaan, dit tot het 

moment waarop ieder van de colleges van de gemeenten, na een 

gezamenlijke inventarisatie daarvan met het bestuur, besloten heeft welke 

van de per gemeente geïnventariseerde samenwerkingsverbanden door de 

betreffende gemeente gehandhaafd of opgezegd moet worden. In geval van 

opzegging kan een college besluiten de betreffende taken te laten uitoefenen 

door de werkorganisatie. 

 

2. De in het vorige lid vermelde inventarisatie is uiterlijk binnen twaalf maanden 

na de datum van inwerkingtreding van deze regeling voltooid. 
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Vervallen. 

 

Tekstuele aanpassingen: 

- HLT Samen gewijzigd in HLTsamen 

- Directieraad gewijzigd in Directieteam 

- Artikel 19: titel ‘Kadernota’ gewijzigd in ‘Kaders’ 

 


