Register verbonden partijen
Programma Bestuur en dienstverlening
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB)
Adres en plaats van
vestiging

Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postbus 503, 4870 AM Etten-Leur

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en
Zundert

Wettelijke voorschriften

Wet maatschappelijke ondersteuning (t.b.v. Kleinschalig Collectief Vervoer –
KCV-)

Doel regeling

De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de
opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de
strategische visie voor West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval:
Sociaal Economische Zaken; Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting;
Mobiliteit; Zorg, Welzijn en Onderwijs; Duurzaamheid; Middelen.

Reden aangaan verbinding

Stroomlijning van de regionale samenwerking in West-Brabant

Bevoegdheden

Coördineren, plannen, uitvoeren, adviseren en overleggen met betrekking tot
genoemde beleidsterreinen evenals vertegenwoordiging en lobby-activiteiten
en het bevorderen van verdere bestuurlijke samenwerking.
Het openbaar lichaam kan daarnaast van een of meer deelnemende
gemeenten, en in samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties,
opdrachten aannemen om diensten uit te voeren of taken te verrichten.

NV Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant)
Adres en plaats van
vestiging

Cosunpark 22, 4814 ND Breda

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Naamloze vennootschap

Deelnemers

De aandeelhouders zijn de 18 gemeenten in West-Brabant te weten: Aalburg,
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en
de Regio West-Brabant.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten

Doel

REWIN is de uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en de
Kamers van Koophandel voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het
versterken van de economische structuur in West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Versterken sociaal economische structuur in de regio

Bevoegdheden

Ondersteunen bij kantoor -en bedrijfsvestiging
Versterken topsectoren:

- Logistiek
- Maintenance
- Biobased economy.

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant BWB)
Adres en plaats van
vestiging

Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Zundert en het Waterschap Brabantse
Delta.

Wettelijke voorschriften

Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de
Gemeentewet, Waterschapswet, Wet waardering onroerende zaken

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun
grondgebied betreft, op het gebied van:
a. de heffing en invordering van belastingen;
b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, voorzover deze in
de besluiten tot deelname aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten
van de taakoverdracht aan de BWB.

Reden aangaan verbinding

Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het
verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen;
Het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de
belastingprocessen;
Het integreren van de uitvoeringsprocessen van de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen en het tot stand brengen van gecombineerde
aanslagen van deze aanslagen.

Bevoegdheden

Alle bestuursbevoegdheden die samenhangen met de te behartigen belangen,
met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA)
Adres en plaats van
vestiging

Hofstraat 2b, 4611TJ Bergen op Zoom

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Archiefwet 1995

Doel regeling

1. Het West-Brabants Archief is ingesteld met als doel de belangen van de
deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter
beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen
alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de
deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.
2. Het West-Brabants Archief heeft tevens als doel het in het

samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en
informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis
middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie
regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze
beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.
Reden aangaan verbinding

Het nastreven van het hiervoor aangegeven doel in eigen beheer vergt een
grotere financiële inspanning dan wanneer dat in gezamenlijkheid geschiedt.

Bevoegdheden

De aan het WBA overgedragen archieven en verzamelingen in goede
geordende en toegankelijke staat bewaren en voor een breed publiek
beschikbaar stellen alsmede relevante niet-overheidsarchieven en
verzamelingen verwerven en beheren en toezicht uitoefenen op het beheer
van nog niet overgebrachte archiefbescheiden van de aangesloten
deelnemers.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)
Adres en plaats van
vestiging

Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Naamloze vennootschap

Deelnemers

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder
van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf
provincies en een hoogheemraadschap.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van de
bank

Doel

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten
dienste van overheden.

Bevoegdheden

In het kader van haar doel houdt de vennootschap zich onder meer bezig met
het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van
kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer,
het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen bij de
uitgifte van en de handel in effecten, het bewaren, beheren en administreren
van effecten en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van derden,
alsmede het oprichten van en deelnemen in andere ondernemingen en/of
rechtspersonen, wier doel in verband staat met of bevorderlijk is voor het
hiervoor gestelde. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al
hetgeen onmiddellijk of middellijk voor haar doel bevorderlijk kan zijn.

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West
Adres en plaats van
vestiging

Pastoor van Kessellaan15, 4761 BJ Zevenbergen

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

bedrijfsvoeringsorganisatie

Deelnemers

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen

Wettelijke voorschriften

Doel regeling

Schaalvergroting efficiencyvoordelen

Reden aangaan verbinding

-

Bevoegdheden

Uitvoeren van basistaken- en plustakenpakket

Verminderen van de kwetsbaarheid van de ICT dienstverlening
Verbeteren van de kwaliteit van de ICT dienstverlening
Verminderen meerkosten

Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Adres en plaats van
vestiging

Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Stichting

Deelnemers

Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Binnenmaas, Cromstrijen, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Kapelle, Moerdijk, Oud-Beijerland,
Reimerswaal, Rucphen, Strijen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake rechtspersonenrecht en statuten van de
Stichting

Doel

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig
gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige
gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

Reden aangaan verbinding

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig
gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van
het regionale inkoopbureau, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords. Op projectbasis wordt professionele input
gegeven om het inkoopproces te ondersteunen. Voor de gemeente Etten-Leur
levert dit bundeling van deskundigheid op en de gemeente wordt
ondersteund.

Bevoegdheden

Leveren advieswerkzaamheden, signaleren van belang zijnde ontwikkelingen
op het terrein van inkoop- en aanbestedingsbeleid en ter hand nemen van
voorbereidende, coördinerende dan wel uitvoerende taken.

Programma Wonen
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
Adres en plaats van
vestiging

Postbus 467, 5000 AC Tilburg

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet veiligheidsregio’s (artikel 9)

Doel regeling

Samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig
georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied Middenen West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Op doelmatige wijze invulling geven aan de Wet veiligheidsregio’s.

Bevoegdheden

Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan
de burgers in de regio Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio werkt
samen bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de
voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen. Hierbij is
beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid het
primaire doel van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft daarnaast
secundair tot doel om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige
hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en
crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Adres en plaats van
vestiging

Postbus 90156, 4800 RH Breda

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en
Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet milieubeheer

Doel regeling

De belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de nazorg van
de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.

Reden aangaan verbinding

Met het oog op de nazorgverplichtingen van de gemeenten ten aanzien van de
Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen is
het noodzakelijk dat de gemeenten blijvend samenwerken.

Bevoegdheden

Het zitting nemen in de Bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds ter
waarborging van het toezicht op de doelmatige aanwending van de voor de
RSZ betaalde nazorggelden;
Het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeenschappelijke

regeling inzake de eindafwerking en nazorg van de gesloten stortplaats BavelDorst en Zevenbergen;
Een adequaat beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare
fondsen/middelen.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Adres en plaats van
vestiging

Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert en Provincie Noord-Brabant

Wettelijke voorschriften

Wabo, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder

Doel regeling

Taken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht en als verlengstuk van
het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage leveren aan een leefbare en
veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.

Reden aangaan verbinding

Wettelijke verplichting om VTH-taken milieu door regionale
uitvoeringsdiensten (RUD's) te laten uitvoeren. Verbetering kwaliteit
uitvoering taken.

Bevoegdheden

De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers
uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket

NV Brabant Water
Adres en plaats van
vestiging

Magistratenlaan 200, 5223 MA ‘s-Hertogenbosch

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Naamloze vennootschap

Deelnemers

De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 60
gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van
Brabant Water

Doel

De uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare
drinkwatervoorziening;
de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; en
het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de
waterketen in de ruimste zin van het woord.

Bevoegdheden

De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die met het doel in
overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan
bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het deelnemen in, het op andere
wijze belang nemen in, het overnemen van, het samenwerken met en het
beheer voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant

doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap en
voorts het financieren van en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of
het zich verbinden voor verplichtingen van derden met een soortgelijk doel of
aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de
vennootschap.

Programma Leven
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant
Adres en plaats van
vestiging

Postbus 90156 4800 RH Breda

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeenschappelijk orgaan (portefeuillehoudersoverleg)

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Leerplichtwet 1969, Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het
gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie.

Reden aangaan verbinding

Efficiëntere, verbeterde en betrouwbaardere registratie.

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de regio
mandateren de bevoegdheden op het gebied van uitvoeringsniveau 1
(registratie, art. 19 Leerplichtwet 1969) die aan hen zijn toegekend in het kader
van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie
van voortijdig schoolverlaters in het kader van de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie aan het gemeenschappelijk orgaan.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant
Adres en plaats van
vestiging

Postbus 3369, 4800 DJ Breda
Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet publieke gezondheid (artikel 14)

Doel regeling

Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van
de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg
in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Het
samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Op grond van de Wet publieke gezondheid bestaat de verplichting om een
GGD in stand te houden.

Bevoegdheden

De GGD is, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid en andere relevante wetgeving op het terrein van de
openbare volksgezondheid, belast met
a. het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal
volksgezondheidsbeleid;
b. het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig
een vast te stellen bedrijfsplan;

c. het in opdracht van het GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio) -bestuur uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, welke contractueel
worden vastgelegd;
d. het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties
op het terrein van de volksgezondheid regelen.

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
Adres en plaats van
vestiging

Gruttostraat 14, 5212 VM ’s Hertogenbosch
Postbus 3024 te 5003 DA Tilburg

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert.
Brabant-Noord: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren,
Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss,
Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel

Wettelijke voorschriften

Tijdelijke wet ambulancezorg

Doel regeling

Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg

Reden aangaan verbinding

Op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg is per regio een Regionale
Ambulancevoorziening aangewezen.

Bevoegdheden

Het openbaar lichaam heeft tot taak:
 het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening
ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant;
 het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening
ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;
 het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van
het werkgebied Midden- en West-Brabant;
 het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van
het werkgebied Brabant-Noord;
 het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van
de regio Midden- en West Brabant en de regio Brabant-Noord;
 het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord;

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS)
Adres en plaats van
vestiging

Postbus 1130 4700 BC Roosendaal

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Etten-Leur, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.

Wettelijke voorschriften

De Wet sociale werkvoorziening

Doel regeling

Het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor personen die vanwege
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder
aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Reden aangaan verbinding

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening, waarbij door schaalvergroting
efficiencyvoordelen behaald worden.

Bevoegdheden

Het Werkvoorzieningschap heeft tot taak de gemeenschappelijke regeling van
de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de sociale
werkvoorziening.

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Adres en plaats van
vestiging

Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100, 4870 GA Etten-leur

Openbaar lichaam/
gemeenschappelijk orgaan/
bedrijfsvoeringsorganisatie

Openbaar lichaam

Deelnemers

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert

Wettelijke voorschriften

Participatiewet;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (Ioaz);
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);

Doel regeling

De belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in
medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen behartigen.

Reden aangaan verbinding

Het (voor de toekomst) waarborgen van een kwalitatief goede en betaalbare
dienstverlening.

Bevoegdheden

Verzorgen of ondersteunen van het operationeel beleid, inclusief
beleidsvoorbereiding van het bestuur van het Werkplein Hart van WestBrabant en de deelnemers inzake de:
 Participatiewet;
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw);
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (Ioaz);
 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant


Uitvoering van het minimabeleid en bijzondere bijstand, een en ander
zoals vastgesteld door de afzonderlijke deelnemende gemeente.

