
 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE  
SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN    
 
 
 
 
 
 
waaraan deelnemen de gemeenten:  
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden   
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en de 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente Bergeijk;   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en de 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente Bladel;   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en de 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente Eersel;   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en de 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente Oirschot;   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en de 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden;   
 
 
b e s l u i t :  
 
 
vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de koepelorganisatie 
Kempengemeenten van de deelnemende gemeenten.    
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN  
 
 
Artikel 1 Algemeen  
Deze gemeenschappelijke regeling is een uitwerking van het beslisdocument Visie op de 
vormgeving van de samenwerking tussen vijf Kempengemeenten ‘Kempen kiest de coalitie’ van   
12 april 2005.  
 
 
Artikel 2 Begripsomschrijvingen   
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:  
a. samenwerkingsverband: het gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 3 van deze 

regeling;  
b. deelnemende gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten Bergeijk, Bladel, 

Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden;  
c. college: het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;  
d. raad: de gemeenteraad van een deelnemende gemeente;  
e. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant;  
f. Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen van 20 december 1984, Staatsblad 667, zoals 

nadien gewijzigd;  
g. bestuur: het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband, zijnde de koepelorganisatie,  

bestaande uit de burgemeesters en de gemeentesecretarissen van de deelnemende 
gemeenten;  

h. beslisdocument: het beslisdocument Visie op de vormgeving van de samenwerking tussen vijf 
Kempengemeenten ‘Kempen kiest de coalitie’ van 12 april 2005;  

i. schade bij uittreding: financieel nadeel of verlies dat voor het samenwerkingsverband uit een 
uittreding voortvloeit, bestaande uit vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 van het 
Burgerlijk Wetboek. Ideële (of immateriële) schade en verplaatste schade bij lichamelijk of 
geestelijk letsel worden hieronder niet begrepen.   

 
 
Artikel 3 Gemeenschappelijk orgaan    
1. Er is een gemeenschappelijk orgaan, genaamd: ‘Samenwerkingsverband koepelorganisatie 

Kempengemeenten’.   
2. Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit het algemeen bestuur.  
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
 
Artikel 4 Belang   
1. Het samenwerkingsverband bevordert een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit 

binnen geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 
gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op 
dwingende bestuurlijke en maatschappellijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht 
van de individuele gemeenten sterk zullen beïnvloeden met als doel: het, met behoud van de 
huidige bestuurlijke schaal, vergroten van de bestuurskracht door bundeling van ambtelijke 
expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, 
continuïteit en efficiëntie.  

2. Het samenwerkingsverband behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten voor de geprioriteerde en nog te prioriteren taakvelden.  
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3. Bij de vaststelling of de samenwerking zich binnen de geldende marges beweegt wordt het 
toetsingskader gevormd door de tien intentionele uitgangspunten (‘Tien voor de toekomst’) en 
de tien richtlijnen voor het optimale organisatieontwerp per taakveld (‘Programma van eisen’), 
zoals vastgelegd in het beslisdocument.   

 
 
Artikel 5 Taken en bevoegdheden algemeen    
1. De behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen omvat meer algemeen:  
a. het bewaken en stimuleren van de voortgang en het coördineren van de intergemeentelijke 

samenwerking, in het bijzonder de taakveldoverschrijdende coördinatie en afstemming; 
b. het, zowel gevraagd als ongevraagd, toetsen van de samenwerking als geheel of per taakveld 

in termen van bedrijfsvoering, procesbeheersing en rechtsvorm aan de gestelde 
uitgangspunten en richtlijnen als bedoeld in artikel 4, derde lid;  

c. het beoordelen of een te prioriteren taakveld van samenwerking, een voorgestelde vormgeving 
van de samenwerking, of een voorgestelde wijziging daarvan, aan de gestelde uitgangspunten 
en richtlijnen als bedoeld in artikel 4, derde lid, voldoet, gehoord het advies van de 
portefeuillehouders.   

2. Tot de behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen behoren nadrukkelijk niet:  
a. het hebben van invloed op en bemoeienis met de inhoud van de samenwerking per taakveld.    
 
 
Artikel 6 Overige taken en bevoegdheden     
1. De behartiging van de in artikel 4 bedoelde belangen omvat, naast hetgeen rechtstreeks door 

de wet aan het samenwerkingsverband is opgedragen, de volgende taken en bevoegdheden:  
a. het treffen van een regeling voor het voeren van een secretariaat;   
b. het vertegenwoordigen van het samenwerkingsverband in algemene termen;   
c. het verrichten dan wel uitvoeren van alle voorkomende zaken die noodzakelijk worden geacht. 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 3 HET BESTUUR / DE KOEPELORGANISATIE 
 
 
Artikel 7 Samenstelling van het bestuur   
1. Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit twee leden per deelnemende 

gemeente.  
2. Per deelnemende gemeente worden qualitate qua de burgemeester en de gemeentesecretaris 

benoemd tot bestuurslid.  
3. Indien tussentijds door ontslag, overlijden of om andere reden een plaats van de lid van het 

bestuur openvalt, wijst het college die het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of, indien 
dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een nieuw lid casu quo tijdelijk lid aan.  

4. De voorzitter en de secretaris worden door en uit het bestuur aangewezen.  
5. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt deze vervangen door 

een lid van het bestuur, door het bestuur aan te wijzen.   
 
 
Artikel 8 Werkwijze  
1. Het bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt 

medegedeeld aan de deelnemende gemeenten.  
2. Het bestuur vergadert jaarlijks tenminste drie maal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit 

nodig oordeelt, of wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden van het bestuur dit, onder 
opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.  

3. Elke deelnemende gemeente heeft in de vergadering één stem.  
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4. Besluiten worden genomen bij unanimiteit, tenzij anders in de regeling is bepaald. Als de 
stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

5. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer ten 
minste één deelnemende gemeente daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.  

6. Het bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
7. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of een besluit worden genomen 

over:  
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;  
b. het vaststellen van de rekening;  
c. het wijzigen van de regeling.  
  
  
Artikel 9 De voorzitter 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.  
2. De stukken, die van het bestuur uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris 

ondertekend.  
3. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. De voorzitter 

kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.   
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 4 INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING  
 
 
Artikel 10 Informatie- en verantwoordingsplicht  
1. Het bestuur verstrekt aan de colleges respectievelijk de raden van de deelnemende gemeenten 

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

2. Een lid van het bestuur verstrekt aan het college respectievelijk de raad van zijn eigen 
deelnemende gemeente de door één of meer leden van dat college respectievelijk die raad in 
een vergadering van dat college respectievelijk die raad of schriftelijk gevraagde inlichtingen, 
voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang. Het verstrekken van informatie 
geschiedt volgens de door de betrokken deelnemende gemeente geregelde wijze.  

3. Een lid van het bestuur is aan het college van zijn eigen deelnemende gemeente 
verantwoording verschuldigd voor het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het afleggen 
van verantwoording geschiedt volgens de door de betrokken deelnemende gemeente 
geregelde wijze.    

 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE BEPALINGEN  
 
 
Artikel 11 Begrotingsprocedure  
1. De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt door het 

bestuur vastgesteld.  
2. Het bestuur maakt elk jaar uiterlijk 1 april de ontwerpbegroting op voor het volgende jaar en 

zendt deze onverwijld toe aan de raden van de deelnemende gemeenten die terzake de 
mogelijkheid hebben hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.  

3. In de begroting wordt aangegeven de door elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop 
de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.  

 4



4. Voor de berekening van de in het derde lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het 
inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. 
Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.                                                                        
In afwijking daarvan is het bestuur bevoegd voor bepaalde taken een andere verdeelsleutel toe 
te passen.  

5. Het bestuur zendt de begroting terstond na de vaststelling aan gedeputeerde staten.  
6. Terstond na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden van de 

deelnemende gemeenten.  
7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van 

de begroting.   
 
 
Artikel 12 De jaarrekening   
1. Het bestuur stelt de rekening vast uiterlijk 1 juli, volgend op het jaar waarop deze betrekking 

heeft.  
2. De rekening wordt binnen twee weken na vaststelling met alle bijbehorende stukken aan 

gedeputeerde staten aangeboden. Het bestuur doet van de vaststelling mededeling aan de 
raden van de deelnemende gemeenten.    

 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 6 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, GESCHILLEN EN OPHEFFING  
 
 
Artikel 13 Toetreding  
1. Het bestuur zendt een verzoek tot toetreding van een andere gemeente tot deze regeling toe 

aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten.  
2. Toetreding tot de regeling door een andere gemeente kan plaatsvinden indien de colleges, na 

verkregen toestemming van de raden, van de deelnemende gemeenten, daarmee unaniem 
instemmen.  

3. Het bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en kan aan de toetreding bepaalde 
voorwaarden verbinden.   

 
 
Artikel 14 Uittreding  
1. Een deelnemende gemeente kan uittreden uit het samenwerkingsverband door toezending aan 

het bestuur van het daartoe strekkend besluit van het college, na verkregen toestemming van 
de raad. Uittreding uit het samenwerkingsverband houdt niet per definitie in dat ook wordt 
uitgetreden uit een of meer van de geprioriteerde taakvelden.  

2. Het bestuur zendt het besluit tot uittreding van een gemeente aan de raden en de colleges van 
de overige deelnemende gemeenten.  

3. Tenzij het bestuur een kortere termijn bepaald, vindt de uittreding niet eerder plaats dan op 31 
december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin het bestuur van het besluit 
tot uittreden in kennis is gesteld.  

4. De financiële schade als bedoeld in artikel 2, onder i, van deze regeling die door de uittreding 
aan het samenwerkingsverband is toegebracht, wordt aan de uittredende gemeente in rekening 
gebracht.  

5. Het samenwerkingsverband en de uittredende gemeente vragen gezamenlijk advies aan een 
onafhankelijke externe deskundige voor de vaststelling van de financiële schade als bedoeld in 
het vierde lid. Het advies van deze deskundige is voor partijen bindend. De kosten voor het 
inschakelen van de deskundige zijn voor rekening van de uittredende gemeente.  
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Artikel 15 Wijziging   
1. Zowel het bestuur als de raden en colleges van de deelnemende gemeenten kunnen 

voorstellen doen tot wijziging van de regeling.  
2. De regeling kan worden gewijzigd bij een zodanig unaniem besluit van de colleges van de 

deelnemende gemeenten. 
 
  
Artikel 16 Geschillen   
1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wgr de beslissing van gedeputeerde 

staten wordt ingeroepen, legt het bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.  
2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het bestuur en 

één lid wordt aangewezen door de betrokken gemeente(n). Deze twee leden wijzen 
gezamenlijk een derde lid aan dat tevens als voorzitter van de commissie optreedt.  

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.  
4. De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming 

te brengen.  
 
 
Artikel 17 Opheffing   
1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend unaniem besluit van de colleges 

van de deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de raden.  
2. Ingeval van opheffing van de regeling regelt het bestuur de financiële gevolgen van de 

opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van bepalingen van deze regeling worden 
afgeweken.  

3. Het liquidatieplan wordt door het bestuur, de colleges van de deelnemende gemeenten 
gehoord, vastgesteld.  

4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in 
de financiële gevolgen van de opheffing.  

5. Het bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.  
   
 
 
 
 
HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN  
 
 
Artikel 18 Citeertitel en inwerkingtreding  
1. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling Samenwerkingsverband 

koepelorganisatie Kempengemeenten”.    
2. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van ….. 

(datum). 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BERGEIJK  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
……………………. ……………………. 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BLADEL  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
……………………. ……………………. 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
……………………. ……………………. 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
……………………. ……………………. 
 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REUSEL-DE MIERDEN  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
……………………. …………………….  
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