Bijlagen bij inventarisatie Grip op verbonden partijen
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Bronnen.
Overzicht kosten per inwoner.
Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen.
Register gemeenschappelijke regelingen ex artikel 27 WGR.

Bijlage 1. Bronnen
1. Interviews met de betrokkenen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
bij de teams Vergunningen en Toezicht, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
2. Begroting, jaarrekening, ingediende zienswijzen per GR uit e-suite (zie
aangegeven zaaknummers).
3. Collegeprogramma “Samen verantwoordelijk” 2014-2018
4. Notitie Verbonden Partijen, commissie BBV, november 2014

Bijlage 2. Grafieken met kosten per inwoner
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De kosten per inwoner aan Atlant bevatten zowel de uitvoerings- als
programmakosten. In de uitkering aan Atlant wordt hierin geen onderscheid gemaakt
zij ontvangen van ons 1 op 1 het bedrag wat wij van het Rijk krijgen.
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Toelichting: Vanaf 1/1/2015 zijn er nieuwe taken bijgekomen. Daarom stijgen de
kosten. Hier staat een rijksbijdrage tegenover. DVO loopt tot en met 31 december
2015.
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Bijlage 3. Overzicht vreemd vermogen – eigen vermogen
Naam
Financiën

Reiniging Blink
Bron: concept jaarverslag 2014
31-12-2014
€0
€ 1.606.833

- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

Naam
Financiën
- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

Naam
Financiën

Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Bron: concept jaarverslag 2014
31-12-2014
€ 7.348.000
€ 18.590.000

Atlant Groep
Bron: jaarverslag 2014
31-12-2014

- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

Naam
Financiën
- Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Naam
Financiën
- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

Naam
Financiën
- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

€ 16.583.000
€ 7.834.000

Metropool Regio Eindhoven
Bron: Bestuursrapportage 2014
31-12-2014
€ 6.349.340
€ 0 (vanwege BDU)

GGD Brabant Zuid-Oost
Bron: concept jaarverslag 2014
31-12-2014
€ 2.250.000
€ 12.698.000

Regionale uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Bron: concept jaarverslag 2014
31-12-2014
€ 1.033.000
€ 6.754.000

Naam
Financiën
- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen

Uitvoeringsorganisatie Peelsamenwerking 6.1
Bron: begroting 2014 - 2015
31-12-2014
€0
€0

Bijlage 4. Register gemeenschappelijke regelingen gemeente GemertBakel (artikel 27 WGR)
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Beschrijving regeling:
Het, ten behoeve van de deelnemers, gemeenschappelijk uitvoeren van taken op het gebied
van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een
bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio ZuidoostBrabant.
Datum inwerkingtreding:
De GR is op 1 juni 2013 in werking getreden.
Deelnemers:
21 gemeenten Brabant Zuidoost
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
Beschrijving regeling:
Taken van de GGD zijn:
- Adviezen geven over openbare gezondheidszorg op basis van de Wet publieke
gezondheid.
- Jeugdgezondheidszorg 4 tot 18 jaar.
- Ambulancezorg (samen met de Veiligheidsregio).
Naar aanleiding van wijzigingen in de Wet publieke gezondheid zijn de besturen van de
Veiligheidsregio en de GGD een convenant publieke gezondheid aangegaan.
Datum inwerkingtreding:
In 2014 is een bedrag overgegaan naar de GGD om de taken te kunnen uitvoeren die
voortvloeien uit het convenant.
Deelnemers:
21 gemeenten Brabant Zuidoost

Peel 6.1
Beschrijving regeling:
De GR is opgericht om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de
Jeugdwet en de Participatiewet op te pakken. Binnen Peel 6.1. werken de 6 peelgemeenten
samen om primair de taken op het gebied van het Sociaal Domein uit te voeren.
Doelstelling is het versterken van de strategische positie van de Peelregio en het waarborgen
van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. Dit tegen minder kosten en een lagere
kwetsbaarheid bij individuele gemeenten.
Datum inwerkintreding:
In werking getreden per 1 juli 2014
Deelnemers:
De 6 peelgemeenten
Atlant en Werkplein (participatie)
Beschrijving regeling:
Tot 1 januari 2015 voerde de GR-Atlant de taken uit op het gebied van de Wet sociale
werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 is dit overgegaan in de Participatiewet. Dat betreft de
integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en activiteiten op het vlak van
arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen van de deelnemende gemeenten die op
afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.
De Atlant Groep is een re-integratie-bedrijf en werkbedrijf. Deze organisatie re-integreert
personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen
aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces.
Per 1 januari 2015 is voor het jaar 2015 een dienstverleningsovereenkomst met Helmond
gesloten over de uitvoering van de Participatiewet. Deze wordt momenteel uitgevoerd door
Werkplein Helmond. Het betreft een lichte gemeenschappelijke regeling die geldt t/m
december 2015.
Datum inwerkintreding:
De GR Atlant is in werking getreden op 1 juli 2008 en zal per 1 januari 2016 worden
gewijzigd.
Deelnemers:
De 6 peelgemeenten

DVO’s met Helmond (WMO, Jeugd, BMS) lichte GR
Beschrijving regeling:
De gemeente Helmond voert in mandaat Rijkswetten Sociaal Domein uit voor de aangesloten
gemeenten. Het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning
en de bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Er is geen sprake van een
openbaar lichaam maar van een lichte gemeenschappelijke regeling.

Het betreft het tijdelijk onderbrengen van deze taken bij de afdeling Zorgpoort van de
gemeente Helmond totdat het openbaar lichaam Peel 6.1. operationeel is.
Datum inwerkintreding:
In werking getreden op 1 januari 2015
Deelnemers:
De 6 peelgemeenten
Reiniging Blink
Beschrijving regeling:
Uitvoering afvalinzamelings- en reinigingstaken. Deelnemers betalen een bijdrage op basis
van de kosten van de uitvoering van taken.
Datum inwerkintreding:1997
Deelnemers:
Asten, Someren, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Nuenen. Deurne wil ook lid worden.
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO
Beschrijving regeling:
Het betreft een wettelijke taak op basis van de Wet Veiligheidsregio (11 februari 2010).
Doelstelling is:de zorg voor een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening bij
ongevallen en rampen en voor een integraal ambulance-zorgsysteem in Zuidoost Brabant.
Datum inwerkintreding:
De GR is per 1 januari 2014 in werking getreden en Gemert-Bakel is later dat jaar toegetreden
tot de Veiligheidsregio.
Deelnemers:
21 gemeenten in Zuidoost Brabant

Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Beschrijving regeling: De GR MRE heeft metropoolvorming tot doel. Dat is een complex
samenspel van verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Iedere partij binnen de Triple
Helix heeft hierin haar eigen en gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt op de
onderwerpen economie, ruimte en mobiliteit (de WGR plus status is vervallen). Het is geen
wettelijke taak. De GR-SRE bestaat sinds 1996. De nieuwe GR-MRE is in werking getreden
op 1 februari 2015.
Datum inwerkintreding:1 januari 2015
Deelnemers:
21 gemeenten zuidoost Brabant

