
Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg 
versie januari 2007 

WGR - plus 
 

Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg 
 
 

De raden, de colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten respectievelijk ieder voor 
zover het hun taken en bevoegdheden betreft; 
 
Gelet  op de door het College van Gedeputeerde Staten van Limburg en het Dagelijks Bestuur van 
Parkstad Limburg ondertekende intentieverklaring Wgr-plus provincie Limburg - Parkstad Limburg; 
  
Gelet op het gezamenlijk verzoek van de besturen van de deelnemende gemeenten aan Gedeputeerde 
Staten van Limburg om hen uit te nodigen een plusregio in te stellen; 
 
Gelet op de uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de deelnemende gemeenten om een 
plusregio in te stellen;  
 
Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984 nr 667) en de wijzigingswet Wgr-plus (Stb. p.m.) 
 

 
besluiten: 

 
Wijzigingen aan te brengen in de gemeenschappelijke regeling “Parkstad Limburg” en daardoor in te 
stellen een plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zoals 
gewijzigd bij de Wijzigingswet Wgr-plus. 
 
 
 
Hoofdstuk 1
Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 
1. in deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, nr. 667) zoals gewijzigd bij de 
wijzigingswet Wgr-plus (Stb p.m.); 

b. de regeling: de gemeenschappelijke regeling “Parkstad Limburg” getroffen op grond van artikel 
108, eerste lid van de wet. 

c. de gemeente(n): een/de aan de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg deelnemende 
gemeente(n); 

d. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg; 
e. het samenwerkingsgebied: het gebied overeenkomende met het grondgebied van de aan de 

regeling deelnemende gemeenten; 
f. commissies: adviescommissies ingesteld door de Parkstad Raad ingevolge artikel 24 lid, eerste lid 

van de wet; 
g. territoriale commissies: commissies ingesteld door de Parkstad Raad ingevolg artikel 112 van de 

wet ter behartiging van één of meer belangen van een deel van de gemeente(n). 
h. portefeuillehoudersoverleg: adviescommissie ingesteld door het Parkstad Bestuur ingevolge  
 artikel 24, derde lid van de wet; 
i. externe adviescommissies: commissies samengesteld uit bestuurders en/of derden ter  
 ondersteuning van het Parkstad Bestuur bij de realisering van de Parkstad agenda; 
j. de Parkstad Raad: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Parkstad Limburg; 

  k. het Parkstad Bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Parkstad Limburg; 
l. portefeuillehouder regiozaken: het lid van een college van burgemeester en wethouders van een 

deelnemende gemeente dat specifiek met aangelegenheden van de  Parkstad agenda is belast; 
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m. Parkstad agenda: door de deelnemende gemeenten vastgesteld document dat -afhankelijk van de 
toedeling - bepalend is voor de gemeentegrensoverschrijdende samenwerking; de  Parkstad 
agenda bevat kernpunten waaraan projecten zijn gekoppeld die zijn vermeld in de projectenlijst; 

n. kernpunten: de acties die per beleidsonderdeel worden ondernomen door Parkstad Limburg; 
o. projectenlijst: het overzicht van de projecten die zijn gekoppeld aan de kernpunten van de  
 Parkstad agenda; 

 
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht of enige andere 

wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen 
in de plaats van de gemeente, de raad, het college van burgemeester en wethouders, de 
burgemeester en de secretaris en/of griffier onderscheidenlijk gelezen het openbaar lichaam Parkstad 
Limburg, de Parkstad Raad, het Parkstad Bestuur, de voorzitter van het Parkstad Bestuur en de 
secretaris van  het openbaar lichaam Parkstad Limburg. 

 
Hoofdstuk 2
Het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam Parkstad Limburg 
 
Artikel 2 
Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 104 van de wet, genaamd “Parkstad 
Limburg“. Het is gevestigd te Heerlen. 
 
Hoofdstuk 3
Het doel en de taken van Parkstad Limburg 
 
Artikel 3 
1. Parkstad Limburg heeft ten doel om: 

a. op basis van de Parkstad agenda een structuurversterkende bijdrage te leveren aan de 
evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsverband als geheel en mede in verhouding tot zijn 
omgeving, zowel in regionaal, nationaal-, als internationaal verband. Deze bijdrage wordt in concreto 
geleverd door het uitvoeren van taken en het uitoefenen van bevoegdheden ten behoeve van het 
realiseren van projecten.  

 b. een organisatie te bieden waarbinnen uitvoering van gemeentelijke taken op nader te bepalen 
terreinen kunnen worden gefaciliteerd. 

2.De organisatie, bedoeld in het eerste lid onder b, zal de uitvoerende taken verrichten zodra de 
gemeenten deze benoemd hebben en voor zover de gemeenten daarmee de taken en de bijbehorende 
bevoegdheden op dat benoemde terrein bij de regio hebben neergelegd. 

3. Tot de uitvoerende taken als bedoeld in het tweede lid behoren alle taken die samenhangen met de 
uitvoering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en invordering, alsmede de uitvoering van de 
Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ), welke taken met toepassing van artikel 232 lid 4 van de 
Gemeentewet zijn opgedragen aan Parkstad Limburg. 

 
Artikel 4 
Parkstad Limburg behartigt onder andere de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten op het terrein van: 
ruimtelijke ordening; 
volkshuisvesting; 
bouwen; 
milieu; 
afval; 
economische ontwikkeling; 
werkgelegenheid; 
welzijn; 
onderwijs; 
cultuur en sport; 
zorg. 
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Artikel 5 
Parkstad Limburg handelt binnen de grenzen van de haar door deze regeling en de wet verleende 
bevoegdheden alsmede toegewezen taken en doelstellingen. 
Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt  Parkstad Limburg, 
overeenkomstig  het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden  niet voldoende door de aangesloten gemeenten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door Parkstad Limburg 
kunnen worden verwezenlijkt. 
Het optreden van Parkstad Limburg gaat niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstellingen van deze 
gemeenschappelijke regeling te verwezenlijken. 
  
Artikel 6 
1. Ter verwezenlijking van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze regeling heeft Parkstad Limburg 

tot taak: 
a. het uitvoeren van de Parkstad agenda; 
b. het uitvoeren van andere taken dan de Parkstad agenda ten behoeve van die gemeenten die 

daartoe opdracht aan Parkstad Limburg geven c.q. daartoe een overeenkomst met Parkstad 
Limburg zullen aangaan; 

c. het coördineren van gemeentelijk beleid c.q. het voeren van de regie van de beleidsvoorbereiding 
voor de deelnemende gemeente bij boven-lokale belangen en ontwikkelingen. 

d.   het faciliteren van de operationele samenwerking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b van          
deze regeling. 

 
2. Parkstad Limburg kan deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig het bepaalde 

in de artikelen 93 tot en met 98 van de wet. Dit is slechts mogelijk indien de betrokken 
bestuursorganen van alle gemeenten binnen het samenwerkingsgebied daartoe besluiten. 

 
3. Parkstad Limburg kan medewerking verlenen aan de regionale uitwerking van het beleid van het rijk 

en de provincie, voor zover dat ligt op het terrein van de genoemde gemeenschappelijke belangen. 
4. Parkstad Limburg kan deelnemen aan grensoverschrijdende samenwerking. 

 
Hoofdstuk 4
De Parkstad Raad 
 
De samenstelling 
Artikel 7 
1. De Parkstad Raad is als volgt samengesteld: 

a. uit door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, waarbij 
elke gemeente twee leden aanwijst en bovendien één extra lid per elke 17.500 inwoners of 
gedeelte daarvan; 

b. uit de portefeuillehouders regiozaken van elke gemeente die qualitate qua zitting hebben in  de 
Parkstad Raad; 

c. uit de burgemeester van de grootste gemeente die qualitate qua zitting heeft in  de Parkstad Raad. 
2. Het lidmaatschap van  de Parkstad Raad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar bij  Parkstad 

Limburg. 
3. De leden van  de Parkstad Raad kunnen een vergoeding voor hun werkzaamheden en/of 

tegemoetkoming in de kosten ontvangen, een en ander overeenkomstig artikel 21 van de wet. In dat 
geval stelt  de Parkstad Raad de bedragen van de vergoeding en de tegemoetkoming op jaarbasis 
vast. 

4. Voor de vaststelling van het aantal inwoners wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de 
zittingsperiode van  de Parkstad Raad begint. 
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Artikel 8 
1. De zittingsperiode van de leden van de Parkstad Raad is gelijk aan die van de leden van de 

gemeenteraden. 
2. Aftredende leden van  de Parkstad Raad blijven - onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel - als 

zodanig fungeren tot aan het moment dat hun opvolger is aangewezen.  
3. De raden wijzen binnen één maand na de aanvang van de zittingsperiode van de nieuwe raden opnieuw 

de leden aan van de Parkstad Raad. Aftredende leden kunnen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 7, tweede lid van de regeling opnieuw als lid worden aangewezen. 

4. Het verlies van de hoedanigheid van raadslid doet het lidmaatschap van de Parkstad Raad van 
rechtswege ophouden. 

5. Indien tussentijds een zetel van een lid van de Parkstad Raad vacant komt, wijst de raad van de 
betrokken gemeente in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid aan. 

6. Van elke aanwijzing tot lid van  de Parkstad Raad geven burgemeester en wethouders van de gemeente 
die het aangaat onverwijld kennis aan  Parkstad Limburg. 

7. De leden van  de Parkstad Raad kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de 
voorzitter van  de Parkstad Raad, alsmede de raad die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte. 
Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk. 
 
De werkwijze 
Artikel 9 
1. De Parkstad Raad vergadert jaarlijks tenminste vier keer en voorts zo dikwijls de voorzitter of het 

Parkstad Bestuur dit nodig acht, of tenminste een/vijfde van het aantal leden van  de Parkstad Raad 
dit schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt. 

2. De Parkstad Raad is belast met de (mede)vaststelling en -sturing van het regionaal beleid op 
hoofdlijnen, de controle erop en de evaluatie van de uitvoering ervan. 

2. Elk lid van  de Parkstad Raad heeft in de vergadering één stem, met uitzondering van de voorzitter en 
de  portefeuillehouders regiozaken, die hebben géén stem. 

3. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze regeling anders 
bepaalt. 

  Indien de vergadering niet voltallig is, wordt bij staking van stemmen het besluit uitgesteld tot de 
volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Staken de stemmen dan 
weer, dan is het voorstel niet aangenomen. 

4. Datum, tijdstip en plaats van een vergadering van  de Parkstad Raad worden door de voorzitter 
bekendgemaakt. 

5. De vergaderingen van  de Parkstad Raad zijn openbaar. Indien evenwel, overeenkomstig artikel 22  
 van de wet wordt besloten dat met gesloten deuren zal worden vergaderd is artikel 24 van de  
 Gemeentewet van toepassing. 
 
Artikel 10 
De Parkstad Raad stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Het reglement wordt aan de 
gemeenteraden medegedeeld c.q. toegezonden. 
 
Artikel 11   
1. De leden van  de Parkstad Raad, aangewezen door een gemeente die de bevoegdheden ten aanzien 

van een te behandelen onderwerp niet aan  Parkstad Limburg heeft overgedragen, nemen geen deel 
aan de beraadslaging, besluitvorming en stemming ten aanzien van het desbetreffende onderwerp. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing, indien een gemeente binnen 
het kader van een aan  Parkstad Limburg gegeven projectopdracht slechts voor een of meer 
onderdelen deelneemt en indien een gemeente aan een aan de regio opgedragen taak als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, onder b van deze regeling, niet deelneemt. 

3. De Parkstad Raad behandelt geen agendapunten, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de 
helft van het aantal stemgerechtigde leden, berekend met inachtneming van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel, aanwezig is. 

 
 



Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg 
versie januari 2007 

 
 
Hoofdstuk 5
Het Parkstad Bestuur 
 
De samenstelling 
Artikel 12  
1. Het Parkstad Bestuur bestaat uit: de voorzitter en de portefeuillehouders regiozaken van iedere 

gemeente. 
2. De colleges van de aan Parkstad Limburg deelnemende gemeenten benoemen zo spoedig mogelijk 

na de aanvang van elke zittingsperiode een portefeuillehouder regiozaken en dragen deze aan  de 
Parkstad Raad voor ter benoeming als lid van het Parkstad Bestuur.  

3. Aftredende leden van het Parkstad Bestuur blijven - onverminderd het bepaalde in het vierde lid van 
dit artikel - als zodanig fungeren tot aan het moment dat hun opvolger is benoemd. 

4. Het verlies van de hoedanigheid van portefeuillehouder regiozaken doet het lidmaatschap van het  
 Parkstad Bestuur van rechtswege ophouden. 
5. De leden van het Parkstad Bestuur treden als lid van het bestuur af op de dag, waarop de  
 zittingsperiode van de leden van de Parkstad Raad afloopt. Zij zijn direct weer herkiesbaar. 
  
De werkwijze 
Artikel 13 
1. Het Parkstad Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig 

oordelen. 
2. De artikelen 28, eerste, tweede en derde lid en 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 
3. Elk lid van het Parkstad Bestuur heeft in de vergadering één stem, met uitzondering van de voorzitter.  
 Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze regeling anders 

bepaalt. 
  Indien de vergadering niet voltallig is, wordt bij staking van stemmen het besluit uitgesteld tot de 

volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Staken de stemmen dan 
weer, dan is het voorstel niet aangenomen. 

4.  Artikel 11 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing. 
5. Het Parkstad Bestuur verdeelt de portefeuilles binnen zijn bestuur. 
 
Artikel 14 
Het Parkstad Bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast. Het reglement van orde 
wordt ter kennisname van de Parkstad Raad gebracht. 
 
 
Hoofdstuk 6
De voorzitter 
 
Artikel 15  
1.  De burgemeester van de grootste deelnemende gemeente is voorzitter van de Parkstad Raad. De 

voorzitter van  de Parkstad Raad is tevens voorzitter van het Parkstad Bestuur. De voorzitter neemt bij 
de vergaderingen van  de Parkstad Raad en het Parkstad Bestuur deel aan de beraadslagingen, maar 
heeft géén stem. 

2. De plaatsvervangend voorzitter van  de Parkstad Raad wordt door  de Parkstad Raad uit zijn midden 
benoemd.  

  De plaatsvervangend voorzitter van het Parkstad Bestuur wordt door het Parkstad Bestuur uit zijn 
midden benoemd. 

3. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden zij 
vervangen door een lid, door en uit het Parkstad Bestuur aan te wijzen. 
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Hoofdstuk 7
Commissies 
 
Artikel 16 
1. De Parkstad Raad kan commissies instellen zoals bedoeld in artikel 24, eerste lid van de wet 

(adviescommissie) en conform artikel 25 eerste lid van de wet (bestuurscommissies) en artikel 112 
eerste lid van de wet (territoriale commissies). De Parkstad Raad regelt de samenstelling en 
bevoegdheden binnen de kaders zoals verwoord in hoofdstuk 3 van deze regeling. De artikelen 82, 
83, 86, 94 en 139 tot en met 144 van de Gemeentewet alsmede de artikelen 21, 23, eerste en tweede 
lid en 25, derde tot en met zevende lid van de wet, zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Het ontwerp van een besluit tot instelling van een commissie als bedoeld in artikel 25 van de wet 
wordt met een toelichting en een ontwerp-verordening op deze commissie ter toestemming aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden. 

 
 
Artikel 17 

1. Voor het uitvoeren van de  Parkstad agenda en het fungeren als overlegplatform stelt het Parkstad 
Bestuur portefeuillehoudersoverleg in zoals bedoeld in artikel 24, derde lid van de wet. 

2. Het portefeuillehoudersoverleg bestaat uit: 
a. een lid van elk college van burgemeester en wethouders, dat in zijn gemeente de 

desbetreffende portefeuille beheert; 
b. het lid van het Parkstad Bestuur, dat in het bijzonder met de behartiging van het betreffende 

beleidsterrein c.q. taak is belast. 
3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van ieder portefeuillehoudersoverleg  worden door het 

Parkstad Bestuur uit zijn midden aangewezen. 
4. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg roept de vergaderingen op en neemt deel aan de 

beraadslagingen in de vergaderingen. 
5. De leden van ieder portefeuillehoudersoverleg worden door de onderscheiden colleges van 

burgemeester en wethouders uit hun midden aangewezen. Deze colleges wijzen tevens een 
plaatsvervanger aan. 

6. Elk portefeuillehoudersoverleg stelt over de in de vergaderingen aan de orde komende onderwerpen 
een bestuurlijk advies  ten behoeve van het Parkstad Bestuur of de gemeenten vast. 

 
Artikel 18 
Voor het verlenen van ondersteuning bij het realiseren van de Parkstad agenda kan het Parkstad Bestuur 
externe adviescommissies instellen waarvan het de bevoegdheden en samenstelling regelt. 
 
 
Hoofdstuk 7a
Overleg met deelnemende gemeenten 
 
 
Artikel 18a 
Indien het Parkstad Bestuur een ontwerp opstelt van een meerjarig strategisch plan betreffende de 
kernpunten van de Parkstad Agenda, wordt vooraf overlegd gevoerd met de daarvoor in aanmerking 
komende gemeentebesturen. In een bijlage bij het ontwerpplan wordt verslag gedaan van het overleg. 
 
 
Hoofdstuk 8
Parkstad agenda, overdracht van bevoegdheden en Parkstad Limburgfonds 
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Parkstad agenda 
Artikel 19  
Parkstad Limburg voert de taken uit zoals aangegeven in deze regeling en de Parkstad agenda. 
 
Overdracht van bevoegdheden 
Artikel 20 
Voor onderwerpen die behoren tot de Parkstad agenda, is bepalend voor de bevoegdheidsoverdracht 
door de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheden 
betreft, aan de Parkstad Raad dan wel het Parkstad Bestuur, het verkrijgen van de instemming van 
tenminste vijf/zevende van die desbetreffende bestuursorganen van de gemeenten. 
 
Parkstad Limburgfonds 
Artikel 21 
1. Voor de dekking van de kosten voortvloeiend uit c.q. verband houdend met de uitvoering van de 

 Parkstad agenda wordt het Parkstad Limburgfonds gevormd.  
2.  Het Parkstad Limburgfonds wordt gevoed door financiële bijdragen van de  gemeenten. De bijdragen 

 worden bepaald aan de hand van een door de gemeenten overeengekomen, bij de  Parkstad agenda   
behorende, verdeelsleutel. 

3.  De besluitvorming door de afzonderlijke gemeentebesturen terzake van hun bijdrage aan het Parkstad 
  Limburgfonds geschiedt jaarlijks en bestrijkt steeds een periode van vier jaren, waarbij de bijdragen 
over   de eerste drie jaren telkens steeds als vaststaand moeten worden beschouwd en als zodanig 
onderdeel   dienen uit te maken van de betreffende gemeentelijke (meerjaren) begroting(en). 

4.  Voor de dekking van kosten voortvloeiend uit c.q. verband houdend met de uitvoering van de Parkstad  
 agenda die niet uit het Parkstad Limburgfonds kan plaatsvinden, is steeds afzonderlijke besluitvorming   
door alle raden van de deelnemende gemeenten vereist. Deze besluitvorming vindt zoveel mogelijk      
parallel aan de besluitvorming als bedoeld in sub 3 van dit artikel plaats . 

 
Artikel 21a 
1. Voor de dekking van de kosten voortvloeiend uit c.q. verband houdend met de uitvoering van de         

projectenlijst wordt het Parkstadprojectenfonds gevormd. 
2. Het Parkstadprojectenfonds wordt gevoed door financiële bijdragen van de gemeenten conform de 

uitgangspunten zoals geformuleerd in het raadsbesluit d.d.15 november 2005 “Wgr-plus Parkstad 
Limburg”. De bijdragen worden bepaald aan de hand van een door de gemeenten overeengekomen, bij 
de Parkstad agenda behorende verdeelsleutel. 

3. Voor de dekking van kosten voortvloeiend uit c.q. verband houdend met de uitvoering van de Parkstad 
 agenda die niet uit het Parkstadprojectenfonds kan plaatsvinden, is steeds afzonderlijke besluitvorming 
door alle raden van de deelnemende gemeenten vereist. 

 
 
Hoofdstuk 9
De secretaris en het personeel 
 
Artikel 22 
1. Het Parkstad Bestuur benoemt de secretaris. 
2. Het Parkstad Bestuur beslist over schorsing en ontslag van de secretaris en stelt voor deze een 

instructie vast. 
3. Het Parkstad Bestuur wijst een plaatsvervanger voor de secretaris aan, die de secretaris in geval van 

verhindering of ontstentenis vervangt. 
4. De secretaris staat  de Parkstad Raad, het Parkstad Bestuur, de voorzitter, de 

portefeuillehoudersoverleggen en de commissies terzijde. 
5. De secretaris is belast met de leiding van het openbaar lichaam Parkstad Limburg als bedoeld in 

artikel 2 van deze regeling. 
6. Door de secretaris worden alle stukken die van  de Parkstad Raad en van het Parkstad Bestuur 

uitgaan (mede) ondertekend. 
 
Artikel 23 
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Op de secretaris zijn de artikelen 103, 104, 105 eerste alinea en 106 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 24 
1. Het Parkstad Bestuur regelt de rechtspositie van de secretaris en het overige personeel van het 

openbaar lichaam Parkstad Limburg, met dien verstande dat op hen van toepassing zijn de 
rechtspositie en de overige arbeidsvoorwaarden, geldend voor het personeel van de gemeente 
Heerlen, tenzij hiervan, gehoord een vertegenwoordiging van het personeel, door het Parkstad 
Bestuur wordt afgeweken. 

 2. Het Parkstad Bestuur regelt de bezoldiging van de secretaris en van het overige personeel. 
  

 
Hoofdstuk 10
De taken en bevoegdheden van het bestuur van Parkstad Limburg 
 
De bevoegdheden van  de Parkstad Raad 
Artikel 25 
1. De Parkstad Raad heeft de bevoegdheid tot het stellen van beleidskaders; deze bevoegdheid omvat 

onder andere: 
- het vaststellen van de Parkstad agenda; 
- het vaststellen van de projectenlijst ter uitvoering van de Parkstad agenda; 
- het volgen van de voortgang en efficiency. 

 
2. De Parkstad Raad heeft de bevoegdheid tot het stellen van financiële kaders; deze bevoegdheid  
  omvat onder andere: 

- het bepalen van de hoofdlijnen op financieel beleid; 
- het budgetrecht alsmede het bepalen van prioriteiten met betrekking tot uitgaven uit het Parkstad      
Limburgfonds; 
- het volgen van de verplichtingen en uitgaven. 

 
3. Bij de Parkstad Raad ligt de bevoegdheid tot het uitoefenen van controle op het Parkstad Bestuur. 
  Hierbij staan de Parkstad Raad de instrumenten ter beschikking zoals vermeld in de Gemeentewet,   
  zoals het vragenrecht (artikel 155 lid 1), het recht van interpellatie (artikel 155 lid 2), het recht van  
  onderzoek (artikel 155a lid 1), het afleggen van politieke verantwoording, toepassing van de  
  vertrouwensregel en politiek ontslag, alsmede toetsing aan opgestelde gedragscodes. 
 
4. De Parkstad Raad heeft de bevoegdheid voorschriften te geven met betrekking tot: 
  - het door de deelnemende gemeenten verwerven en uitgeven van gronden; 
  - de aanleg van voorzieningen van openbaar nut; 
  - het verhaal van kosten daarvan alsmede 

- de mate waarin de financiële gevolgen worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. 
 
5. De Parkstad Raad heeft de bevoegdheid gebieden aan te wijzen, ten aanzien waarvan de Parkstad 

Raad kan bepalen dat de verwerving en de uitgifte van de gronden, de aanleg van voorzieningen van 
openbaar nut, alsmede het verhaal van kosten daarvan, uitsluitend door of vanwege de Parkstad 
Raad kan plaatsvinden. 

 
6.  De Parkstad Raad heeft de bevoegdheid voorschriften te geven met betrekking tot het onderhoud en  
  het beheer van de in de leden vier en vijf van dit artikel bedoelde gronden. 
 
Artikel 25a 
De Parkstad Raad heeft ter behartiging van de economische ontwikkeling van de plusregio tenminste de 
volgende taken: 

1. het periodiek opstellen van een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie in de vorm van 
een intergemeentelijk structuurplan; 

2. het periodiek opstellen van een regionaal-ruimtelijke ontwikkelingsstrategie in de vorm van een 
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intergemeentelijk structuurplan; 
3. het aangeven van het beleid ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheden met betrekking 

tot bedrijventerreinen, kantoorlocaties, en detailhandelsvoorzieningen die van regionaal belang 
zijn; 

4. de hoofdlijnen vaststellen van een regionaal promotie- en acquisitiebeleid gericht op 
bedrijfsvestiging en toerisme. 

 
De bevoegdheden van het Parkstad Bestuur: 
Artikel 26 
Het uitoefenen van bestuursbevoegdheden van deze regeling zoals bedoeld in artikel 3 gebeurt door het 
Parkstad Bestuur en omvat in ieder geval: 
 

1. Het voorbereiden van al hetgeen aan de Parkstad Raad ter overweging en beslissing wordt 
voorgelegd; 

2. het uitvoeren van de besluiten van de Parkstad Raad; 
3. het uitvoeren van onderwerpen gebaseerd op de Parkstad agenda en verder uitgewerkt in de 

projectenlijst; 
4. het hebben van een opdrachtgevende rol voor de uitvoeringsorganisaties c.q. derden die  

        contractueel opdrachten uitvoeren; 
 5.    het ter kennis van de gemeenten brengen van de adviezen van de  

         portefeuillehoudersoverleggen  ten aanzien van de overlegagenda-onderwerpen; 
  6.    het fungeren als besluitvormend orgaan binnen de kaders zoals die in de bij deze regeling  
         behorende bijlagen 1, 2, en 3 zijn bepaald; 
7. het beheer van de inkomsten en de uitgaven van  Parkstad Limburg; 
8. de zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding; 
9. het nemen van alle maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter          

voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 
10. de organisatie van het ambtelijk apparaat; 
11.  het houden van toezicht op alles wat  Parkstad Limburg aangaat. 

De artikelen 160 lid 2 en 169 lid 4 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

De bevoegdheden van de voorzitter 
Artikel 27 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de Parkstad Raad en van het 

Parkstad Bestuur en heeft de zorg voor de eenheid van beleid van de Parkstad Raad en het Parkstad 
Bestuur. 

2. De voorzitter heeft agenderingsbevoegdheid voor een initiatiefrecht in de Parkstad Raad en het 
Parkstad Bestuur. 

3. De voorzitter is belast met de coördinatie en bewaking van de uitvoering van de besluiten van het 
Parkstad Bestuur en met de voortgangsbewaking hiervan. 

4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam Parkstad Limburg in en buiten rechte. Hij kan de 
vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. 

 
Hoofdstuk 11  
De regionale rekenkamer  
  
Artikel 28 
De Parkstad Raad stelt een regionale rekenkamerfunctie in conform artikel 81o van de Gemeentewet.  
Deze regionale rekenkamerfunctie kan tevens, indien een gemeente daarom verzoekt, als lokale 
rekenkamerfunctie fungeren. 
 
Hoofdstuk 12
Inlichtingen, verantwoording en terugroeping 
 
Artikel 29 
De besturen van de gemeenten verstrekken op verzoek van  de Parkstad Raad of het Parkstad Bestuur 
de benodigde inlichtingen en geven de medewerking, die voor de vervulling van de taken van het 
openbaar lichaam Parkstad Limburg nodig is. 
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Artikel 30 
1. De leden van het Parkstad Bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan de Parkstad Raad 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 
2. Zij geven ongevraagd aan de Parkstad Raad alle informatie, die voor een juiste beoordeling van het 

door het Parkstad Bestuur te voeren en gevoerde beleid nodig is. Deze informatie wordt verstrekt 
tijdens de vergaderingen van de Parkstad Raad, van door dit orgaan ingestelde commissies en van 
de door het Parkstad Bestuur ingestelde commissies. 

3. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan de Parkstad Raad, wanneer deze raad of één of meer leden 
daarom verzoeken, alle gevraagde inlichtingen. Deze inlichtingen worden, behoudens strijdigheid  

 met het algemeen belang, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden in een 
vergadering van de Parkstad Raad of schriftelijk verstrekt. 

4. (Een lid van) het Parkstad Bestuur kan door de Parkstad Raad  worden ontslagen, indien dit het 
vertrouwen van  de Parkstad Raad niet meer bezit. In dit geval is artikel 49 van de Gemeentewet van 
toepassing. 

 
Artikel 31 
1. De Parkstad Raad, het Parkstad Bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de gemeenten 

de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voor 
zover dat niet strijdig is met het algemeen belang. 

2. Het Parkstad Bestuur verstrekt de inlichtingen namens de Parkstad Raad binnen twee maanden, 
namens het Parkstad Bestuur zelf en de voorzitter binnen één maand. 

 
 
Artikel 32 
1. Een lid van de Parkstad Raad verschaft de raad van zijn gemeente op de voor die gemeente 

gebruikelijke wijze alle inlichtingen, die door deze raad wordt verlangd. Deze inlichtingen worden, 
behoudens strijdigheid met het algemeen belang, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee 
maanden verstrekt. 

2. De raad kan een lid van de Parkstad Raad, dat hij heeft aangewezen, nadat de inlichtingen in een 
vergadering of schriftelijk zijn verstrekt of dienden te zijn verstrekt, ter verantwoording roepen voor het 
door hem in de Parkstad Raad gevoerde beleid. 

3. De raad, die een vertegenwoordiger in  de Parkstad Raad heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid dit 
door hem aangewezen lid te ontslaan, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. 

 
 
Hoofdstuk 13
Financiële bepalingen:  
 
Administratie en controle. 
Artikel 33 
1. De Parkstad Raad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie 

en van het beheer van de vermogenswaarde van Parkstad Limburg. Deze regels dienen te waarborgen 
dat aan de eisen van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid wordt voldaan. 

2. De Parkstad Raad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en 
op het beheer van vermogenswaarden van Parkstad Limburg. Deze regels dienen onder meer te 
waarborgen dat de rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid van de administratie en het 
beheer worden getoetst. 

3. Het Parkstad Bestuur zendt de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde verordeningen binnen  
   twee weken na vaststelling door de Parkstad Raad aan Gedeputeerde Staten. 
4.   De artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 
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De begroting. 
Artikel 34 
1. De Parkstad Raad stelt jaarlijks vóór 1 februari ten behoeve van de voorbereiding van de ontwerp-

begroting richtlijnen op. 
2. Het Parkstad Bestuur zendt de ontwerp-begroting uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaande aan het 

jaar, waarop de begroting betrekking heeft, toe aan de raden van de gemeenten, die vervolgens binnen 
twee maanden na ontvangst bij het Parkstad Bestuur hun zienswijze kenbaar kunnen maken; een en 
ander overeenkomstig artikel 35 van de wet. 

3. Na de vaststelling door de Parkstad Raad zendt het Parkstad Bestuur de begroting binnen twee weken, 
doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient,  aan 
Gedeputeerde Staten. 

 
Artikel 35 
1. In de begroting wordt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 21 van deze regeling, aangegeven 

de naar raming door iedere gemeente, voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde 
bijdrage. 

2. Indien een gemeente geen opdracht heeft gegeven tot het behartigen van een belang als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 van deze regeling, deelt die gemeente niet in de aan die betreffende taak verbonden kosten 
en worden deze geheel toegerekend aan de gemeenten die voornoemde opdrachten wel hebben 
gegeven. 

3. De gemeentelijke bijdragen voor de in artikel 3 lid 1 onder a genoemde taken worden berekend op basis 
van het inwonertal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. 
Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de cijfers gehanteerd zoals deze door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. 

4. De gemeentelijke bijdragen voor de in artikel 3 lid 1 onder b genoemde taken worden bepaald door de 
met de betreffende gemeenten gesloten dienstverleningsovereenkomsten waarin kostendekkende 
tarieven worden gehanteerd dan wel, wanneer dit niet mogelijk is, een maatstaf die zoveel mogelijk is 
gerelateerd aan de omvang van de dienstbetrekking. 

5. De gemeenten betalen voor de vijftiende dag van de eerste maand van elk kwartaal telkens een vierde 
deel van de voor het begrotingsjaar geraamde bijdrage als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voor de in lid 4 
genoemde bijdragen kan in de daar genoemde dienstverleningsovereenkomsten een afwijkende regeling 
worden getroffen. 
In de in lid 4 van dit artikel bedoelde dienstverleningsovereenkomsten wordt bepaald hoe met de 
gemeenten waarmee deze overeenkomsten zijn aangegaan, positieve dan wel negatieve 
rekeningresultaten worden verrekend, alsmede wat de effecten hiervan zijn op een, in overleg met de 
betreffende gemeente op te bouwen, weerstandsvermogen. 

6. Een ambtenaar van Parkstad Limburg kan worden aangewezen als: 
1. in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet bedoelde ambtenaar van de gemeente voor de 

uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke belastingen; 
2. in artikel 231, tweede lid, onderdeel c Gemeentewet bedoelde ambtenaar van de gemeente voor de 

uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke belastingen; 
3. in artikel 231, tweede lid, onderdeel d Gemeentewet bedoelde ambtenaar van de gemeente voor de 

uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing of de invordering van gemeentelijke 
belastingen; 

4. in artikel 231, tweede lid, onderdeel e Gemeentewet bedoelde ambtenaar van de gemeente voor de 
uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke belastingen. 

 
De jaarrekening. 
Artikel 36. 
1. Het Parkstad Bestuur biedt de rekening van inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar, na 

toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld 
overeenkomstig de ingevolge de Gemeentewet aangewezen deskundige, en van hetgeen het Parkstad 
Bestuur overigens te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden ter 
vaststelling aan de Parkstad Raad aan. 

2. De leden van het Parkstad Bestuur stemmen niet mee over de vaststelling van de rekening. 
3. Het Parkstad Bestuur zendt de jaarrekening, met alle bijbehorende stukken, binnen twee weken na de 
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vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening  
betrekking heeft, ter mededeling aan Gedeputeerde Staten. 

4. De vaststelling van de jaarrekening strekt het Parkstad Bestuur tot decharge behoudens later in rechte 
gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 

5. In de jaarrekening wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 35, tweede lid van deze regeling, 
de door iedere gemeente over het desbetreffende jaar verschuldigde bijdrage opgenomen. Voor de 
vaststelling van het aantal inwoners wordt gebruik gemaakt van de door het CBS gepubliceerde cijfers die 
op 1 januari van het rekeningjaar beschikbaar waren. Verrekening van het verschil tussen het op grond 
van artikel 35 betaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats binnen één maand na de 
mededelingen van de vaststelling van de jaarrekening. 

 
Artikel 37 
In afwijking van het bepaalde in artikel 35, eerste lid van deze regeling kan de Parkstad Raad in daarvoor in 
aanmerking komende gevallen een bepaald deel van de kosten van Parkstad Limburg op een andere wijze over 
de gemeenten verdelen. 
 
Artikel 38 
De betaling van rente en, aflossing en kosten van de door Parkstad Limburg aangegane geldleningen en op 
 te nemen gelden in rekening -courant wordt door de gemeenten gegarandeerd. 
De gemeente doen terzake afstand van de voorrechten die het Burgerlijk Wetboek aan borgen toekent. Dit alles 
in verhouding tot het inwonertal van elk van de gemeenten op 1 januari van het betrokken dienstjaar en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 2 van deze regeling. 
 
  
Hoofdstuk 14
Het archief 
 
Artikel 39 

1. Ten aanzien van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam Parkstad Limburg zijn de voorschriften 
omtrent de zorg, de bewaring, het beheer en het toezicht daarop van de gemeente Heerlen van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Bij opheffing van het openbaar lichaam Parkstad Limburg  worden alle archiefbescheiden overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen. 

3. Voor wat betreft de archiefbescheiden van de organisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b van 
deze regeling, kan worden afgeweken van het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel. 

 
 
Hoofdstuk 15
Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing van  Parkstad Limburg 
 
Artikel 39a 
Overeenkomstig artikel 110 van de wet wordt tot toetreding tot, uittreding uit of opheffing van het openbaar 
lichaam Parkstad Limburg niet besloten dan na een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten en, 
indien bij wet één of meer bevoegdheden of taken aan het openbaar lichaam Parkstad Limburg zijn 
overgedragen respectievelijk opgedragen, van de Minister die het aangaat. 
 
Toetreding 
Artikel 40 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 110 van de wet kan voor toetreding tot Parkstad Limburg c.q. 
deelname aan deze regeling worden volstaan met een besluit van de raad, het college van burgemeester 
en wethouders en de burgemeester van de  toetredende gemeente, al dan niet behorende tot het 
samenwerkingsgebied, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft en mits  de Parkstad Raad die 
toetreding inwilligt. Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van 
twee/derde van het aantal leden van  de Parkstad Raad. In het besluit van  de Parkstad Raad kan de 
deelname aan de regeling afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan bepaalde voorwaarden door 
de betrokken gemeente. 
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2. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de besluiten daartoe, na 
de vereiste goedkeuring, zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 109, tweede lid  van de 
wet. 

 
Uittreding 
Artikel 41 
1. Een gemeente kan uittreden door toezending aan de Parkstad Raad van daartoe strekkende besluiten 

van haar bestuursorganen. 
2. De Parkstad Raad regelt na overleg met de betrokken gemeente, onder goedkeuring van gedeputeerde 

staten, de financiële en andere gevolgen van de uittreding. Indien er bepaalde financiële verplichtingen 
voor langere tijd zijn aangegaan, dient tenminste een hiermee in verhouding staande afkoopsom door de 
uittredende gemeente aan het openbaar lichaam Parkstad Limburg te worden betaald. 

3. De uittreding kan, behoudens een door de Parkstad Raad toe te stane afwijking, niet eerder plaatsvinden 
dan op 1 januari van het tweede jaar volgend op dat, waarin de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
besluiten, na de vereiste goedkeuring, zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 109, tweede 
lid van de wet. 

 
Artikel 41a 
 Tot deelname aan of beëindiging van deelname aan een taak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b 

van deze regeling, kan door de deelnemers per jaar worden besloten, behoudens een afwijkende 
regeling in de dienstverleningsovereenkomst die tussen Parkstad Limburg en de deelnemende gemeente 
wordt gesloten. 

 
Wijziging 
Artikel 42 
1. De regeling kan, tenzij deze regeling anders bepaalt, worden gewijzigd indien de bestuursorganen van 

tenminste vijf/zevende van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 
2. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag volgend op die, waarop de besluiten daartoe, na de 

vereiste goedkeuring, zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 109 eerste lid van de wet. 
 
 

Opheffing 
Artikel 43 
1.  De regeling wordt ontbonden en het openbaar lichaam Parkstad Limburg daarmee opgeheven, indien de 

bestuursorganen van tenminste vijf/zevende van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 
2. De opheffing gaat in op de dag, volgend op die, waarop de bekendmaking van de goedgekeurde 

besluiten is geschied en deze zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 109 eerste lid van de 
wet. 

3. In geval van ontbinding van de regeling en daardoor opheffing van het openbaar lichaam Parkstad 
Limburg, stelt de Parkstad Raad ‚ de gemeenten gehoord hebbende, een Iiquidatieplan vast, waarin in elk 
geval een sociaal plan ten aanzien van het personeel is opgenomen. In het Iiquidatieplan kan van de 
bepalingen van de regeling worden afgeweken. 

4. Het liquidatieplan dient door gedeputeerde staten te worden goedgekeurd. 
5. Zo nodig blijven de bestuursorganen van de regeling ook na de ingangsdatum van de opheffingsbesluiten 

in functie, totdat de liquidatie is beëindigd. 
 
 
Hoofdstuk 16
Overgangsbepalingen 
 
Artikel 44 
De secretaris en het overig personeel in dienst van het openbaar lichaam Parkstad Limburg gaan met ingang 
van de datum waarop het openbaar lichaam Parkstad Limburg plusregio wordt als bedoeld in artikel 104 van 
de wet, onder behoud van rechten en plichten, over in dienst van het openbaar lichaam, dat bij deze regeling 
wordt ingesteld. 
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Artikel 45 
1. De begroting van het openbaar lichaam Parkstad Limburg, die op de datum van inwerkingtreding van 

deze regeling reeds was vastgesteld, wordt als begroting van het openbaar lichaam Parkstad Limburg als 
bedoeld in artikel 104 van de wet beschouwd. Deze begroting behoudt zijn rechtskracht, met dien 
verstande dat het Parkstad Bestuur bevoegd is tot het doen van uitgaven krachtens die begroting ten 
behoeve van het uitoefenen van de desbetreffende taak. 

2. Het Parkstad Bestuur onderzoekt zo spoedig mogelijk, welke wijzigingen in de in het vorige lid bedoelde 
begroting, dienen te worden aangebracht. Het bepaalde in artikel 35 van de wet is van toepassing. 

 
 
Hoofdstuk 17
Slotbepalingen 
 
Artikel 46 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Parkstad Raad, zoveel mogelijk analoog aan of 
in de geest van de bepalingen van de gemeentewet, de wet en deze regeling. 
 
Artikel 47 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die, waarop zij is opgenomen in het 

register als bedoeld in artikel 109, tweede lid  van de wet. 
2. Zij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 48 
Deze regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg“. 
  
 
 
                    Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente ..................... in zijn openbare vergadering van 

............     
 
De griffier/secretaris,                         De voorzitter,  
Aldus vastgesteld door het college van de gemeente ............ in zijn vergadering van ............    
 
De secretaris,                                          Het college,  
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. ...... door de burgemeester van de gemeente ..................... 
 
De burgemeester, 


