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Gemeenschappelijke Regelingen:
Wat zijn het en wat kost het?

Aantal
deelnemende
gemeenten

LEGENDA

Bijdrage
Halderberge
in 2018

Kosten
per
inwoner

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten
taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Gemeente Halderberge besteedt zo ook een
aantal werkzaamheden uit. De GGD bijvoorbeeld
voert voor 18 gemeenten gezondheidstaken uit en
het Werkplein Hart van West-Brabant regelt voor
6 gemeenten alles voor onder andere de bijstandsuitkeringen. De gemeente bepaalt het beleid, de GR
voert dit uit. Elke gemeente die meedoet, betaalt een
bijdrage aan de GR. Als we het samen doen zijn we
minder kwetsbaar, bundelen we de krachten, is
kwaliteit beter te garanderen en kost het minder geld.
We leggen u in deze infographic uit welk werk de
gemeente Halderberge aan een GR uitbesteedt
en wat dat kost.
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Regio West-Brabant
(RWB)

Werkplein Hart van
West-Brabant

Werkvoorzieningsschap
Westelijk Noord-Brabant (WVS)

De Regio West-Brabant behartigt de belangen van de 19
West-Brabantse gemeenten richting provincies, het Rijk en de
EU in Brussel. De focus van de RWB ligt op het versterken van
het economisch vestigingsklimaat. Daarin werkt de RWB nauw
samen met NV Rewin. Daarnaast voert de RWB de deeltaxi uit.

Werkplein Hart van West-Brabant verstrekt (bijstands-)
uitkeringen en probeert uitkeringsgerechtigden zo snel
en goed mogelijk weer naar werk te leiden.

Het WVS biedt kansen aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door leerwerktrajecten.
Het WVS werkt nauw samen met het Werkplein Hart
van West-Brabant.
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€ 519.000

West-Brabants Archief
(WBA)

Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB)

Het West-Brabants Archief zorgt ervoor dat informatie vindbaar
en toegankelijk blijft. Belangstellenden kunnen informatie
opvragen uit de archieven van de deelnemende gemeenten.

De Belastingsamenwerking West-Brabant int voor de
deelnemers de lokale belastingen.
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€ 17,35

€ 1.723.000 € 57,62

Programma Schoolverzuim en
Voortijdig Schoolverlaten
Regionaal Bureau Leerplicht
(RBL)
Deze regeling richt zich op het verminderen van het aantal
leerlingen dat voortijdig met een opleiding stopt.
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€ 692.000

€ 21,03

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van
iedereen. Bij de GGD kun je onder andere terecht voor vaccinaties,
vragen en advies over infectieziekten en gezondheid.
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€ 227.000

€ 7,59
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€ 475.000
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€ 15,88

€ 15.000

€ 0,50
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€ 952.000

€ 31,83

Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB)

Veiligheidsregio Midden- en
West- Brabant (VRMWB)

Regionale Ambulancevoorziening Brabant (RAV)

Veilig Thuis
West-Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert een aantal
milieutaken (vergunningen, toezicht en handhaving) van de
deelnemende gemeenten uit.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zorgt voor goede
samenwerking tussen brandweer, politie, GGD en gemeente bij
grote calamiteiten en voor de voorbereiding daarop.

De RAV verzorgt in de deelnemende gemeenten het
ambulancevervoer. Het ambulancevervoer wordt betaald
vanuit zorgverzekeringen, dus niet door de gemeente.

Veilig Thuis West-Brabant (advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling) wordt een nieuwe GR. Nog niet alle
18 gemeenten hebben deze al vastgesteld (Halderberge wel).
Naar verwachting zal deze regeling in het derde kwartaal van 2018
van kracht zijn.
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€ 517.000

€ 17,29
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€ 1.479.000 € 49,46

43

Totaal Halderberge: € 6.536.000
Dit is 9% van de totale begroting
van de gemeente Halderberge

Volg ons via:

€0

€0

Per inwoner:
€ 218,56
www.halderberge.nl/gemeenschappelijke-regelingen

