De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen,
Westervoort en Zevenaar, ieder voor zover zij bevoegd zijn, overwegen het volgende:
-

in het sociaal domein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in
de regio geboden;
met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling wordt meer samenhang en
doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio gerealiseerd;
aan de gemeenschappelijke regeling kunnen telkens samenwerkingsmodules worden
toegevoegd;
gemeenten bepalen zelf of zij aan een samenwerkingsmodule deelnemen;

gelet op de artikelen 1, eerste lid en 8, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op de verkregen toestemming van de gemeenteraden voor het treffen van deze
regeling
BESLUITEN:
aan te gaan de volgende
MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN CENTRAAL
GELDERLAND

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. basistaken: coördinerende, adviserende en ondersteunende werkzaamheden die
ten behoeve van de besluitvorming door de voorzitter, het dagelijks bestuur en het
algemeen bestuur worden uitgevoerd;
b. college: college van burgemeester en wethouders;
c. contractbeheer: het registreren en actualiseren van contractinformatie zoals
productcodes, tarieven e.d.;
d. contractmanagement: het meten (monitoren) van de contractafspraken en het sturen op
de kwaliteit en de kosten van de contracten en indien nodig, het voeren van
escalatiegesprekken;
e. deelnemer: een college die deelneemt aan het samenwerkingsverband;
f. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland;
g. raad: gemeenteraad;
h. regeling: onderhavige gemeenschappelijke regeling;
i. samenwerkingsmodule: één of meerdere samenhangende taken die het
samenwerkingsverband voor de deelnemers kan uitvoeren;
j. samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
k. submodule: nadere onderverdeling van taken (perceel) binnen een
samenwerkingsmodule;
l. uitvoeringprogramma: een nadere uitwerking van het uitwerkingsplan, zijnde een jaarlijks
programma waarin de activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven,
met daarbij een overzicht van de benodigde financiële en personele middelen;
m. uitvoeringsplan: visie voor de komende vier jaar ten aanzien van de door het
samenwerkingsverband uit te voeren taken;
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n. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2 Openbaar lichaam
1. Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling
sociaal domein centraal Gelderland”.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd in Arnhem.

Artikel 3 Bestuursorganen
Het samenwerkingsverband kent de volgende bestuursorganen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 4 Belangen
Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers binnen het sociaal
domein.

Artikel 5 Modulair karakter van het samenwerkingsverband
1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het
sociaal domein binnen de regio en voorziet in specifieke samenwerkingsmodules.
2. Een deelnemer besluit per samenwerkingsmodule of hij hieraan deelneemt en voor zover
van toepassing aan welke submodules.

Artikel 6a Taken samenwerkingsverband en
samenwerkingsmodules
1. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen heeft het samenwerkingsverband
de volgende taken:
a. het uitvoeren van de basistaken;
b. het uitvoeren van de taken uit de samenwerkingsmodules.
2. Over het uitvoeren van taken sluit de deelnemer per module en voor zover van
toepassing per submodule een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst af met het
samenwerkingsverband.
3. Het dagelijks bestuur stelt een dienstverleningshandvest vast, waarin algemene
voorwaarden zijn opgenomen ten behoeve van de dienstverleningsovereenkomsten als
bedoeld in het tweede lid. Het dagelijks bestuur gaat niet over tot het vaststellen van het
dienstverleningshandvest dan nadat het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld
zijn wensen en bedenkingen over het dienstverleningshandvest aan het dagelijks bestuur
kenbaar te maken.
4. Het dagelijks bestuur kan geen mandaat verlenen voor het aangaan van een
dienstverleningsovereenkomst in strijd met het dienstverleningshandvest.

Artikel 6b Bevoegdheden
1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen
aan het openbaar lichaam die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.
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Artikel 7 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden
Het samenwerkingsverband is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:
a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;
b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;
c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;
d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;
e. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;
f. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Artikel 8 Samenwerkingsmodule Inkoop
1. De samenwerkingsmodule Inkoop bevat de volgende taken:
a. inkoop van dienstverlening dan wel goederen binnen het sociaal domein
b. het contractbeheer en contractmanagement samenhangend met de inkoop genoemd
onder a.
2. De samenwerkingsmodule inkoop bestaat uit submodules. De submodules staan
vermeld in een door het algemeen bestuur bij te houden register.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten de submodules inkoop te wijzigen.
4. De deelnemer is gehouden bij deelname aan een submodule ook deel te nemen aan het
contractbeheer- en contractmanagement van die submodule.

Artikel 9 Submodules Inkoop bij aanvang regeling
Bij aanvang van de regeling bestaat de samenwerkingsmodule Inkoop uit de
volgende submodules:
a. ambulante ondersteuning alle leeftijden
b. verblijf
c. ondersteuning op locatie aanbieder 0-18/23jr
d. spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf
e. jeugdbescherming 0-18/23jr
f. hulp bij huishouden vanaf 18jr
g. hulpmiddelen alle leeftijden
h. dyslexie
i. activerend werk
j. centrumtaak beschermd wonen
k. centrumtaak vrouwenopvang
l. centrumtaak maatschappelijke opvang
m. bovenregionale zorg landelijke voorzieningen
n. bovenregionale zorg verblijf op terreinvoorzieningen en gesloten jeugdzorg

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 10 Taken en bevoegdheden
1. Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het
algemeen bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die voorts in deze
regeling aan dit orgaan worden opgedragen en niet aan het dagelijks bestuur of de
voorzitter zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur of een bestuurscommissie
bevoegdheden overdragen met uitzondering van de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma;
b. het instellen van bestuurscommissies.
c. het wijzigen van submodules als bedoeld in artikel 8, vierde lid.
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Artikel 11 Samenstelling en zittingsduur
1. Iedere deelnemer wijst uit zijn midden één lid aan als lid van het algemeen bestuur.
Gelijktijdig wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
2. Een lid van het algemeen bestuur heeft zitting in het algemeen bestuur gedurende
dezelfde periode als de zittingsduur van het college die het vertegenwoordigt. Indien het
lid in de nieuwe zittingsperiode opnieuw deel uitmaakt van het college kan hij terstond
opnieuw worden aangewezen als lid van het algemeen bestuur.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester
of wethouder van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.
4. Een lid van het algemeen bestuur, dat tussentijds ontslag neemt, stelt de
voorzitter van het algemeen bestuur hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra
onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 12 Werkwijze en vergaderorde
1. Het algemeen bestuur stemt bij meerderheid van stemmen, tenzij anders in deze regeling
is bepaald.
2. Het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur per gemeente wordt jaarlijks op
1 januari bepaald naar inwonertal van de gemeente op basis van de CBS-cijfers van het
voorgaande jaar aan de hand van de volgende staffel:
Tot 20.000
=
1 stem
20.000 -50.000
=
2 stemmen
50.000-100.000
=
3 stemmen
100.000 =
4 stemmen
3. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van het
algemeen bestuur daarom verzoeken.
4. Het algemeen bestuur kan op grond van de wet besluiten om met gesloten deuren te
vergaderen, maar niet over de volgende onderwerpen:
a. het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma;
b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening;
c. het doen van een uitgave, voordat de begroting of de begrotingswijziging;
waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd;
d. het liquidatieplan.

c

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 13 Taken en bevoegdheden
Tot de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren naast
de bevoegdheden in artikel 33b van de wet:
a. het beheer van activa en passiva van het samenwerkingsverband;
b. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het
geldelijke beheer en de boekhouding.

Artikel 14 Samenstelling en zittingsduur
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, door het
algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen en te ontslaan.
2. Een lid van het dagelijks bestuur treedt af op de dag waarop hij ophoudt lid te zijn van
het algemeen bestuur. Het lid kan, indien hij opnieuw is aangewezen
tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn
ontslag mee aan het algemeen bestuur en aan het college die het aangaat. Het
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ontslag gaat in zodra onherroepelijk in de opvolging is voorzien.

Artikel 15 Werkwijze en vergaderorde
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of
tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van
de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering
binnen twee weken plaatsvindt.
2. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige
toepassing.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit.
5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn leden machtigen tot uitoefening van
een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid
steunt zich daartegen verzet.

HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER
Artikel 16 Taken en bevoegdheden
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks
bestuur uitgaan.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het dagelijks bestuur besluiten de
ondertekening van de stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan op te dragen aan
een ander lid van dit bestuur, aan een lid van de directie, of aan een andere ambtenaar
van het samenwerkingsverband.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan
de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
5. De plaatsvervangend voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden
aangewezen.

HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES
Artikel 17 Adviescommissies
1. Het algemeen bestuur kan vaste adviescommissies instellen voor advisering aan het
algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen tijdelijke
adviescommissies instellen voor advisering aan hen.
3. Het orgaan, bevoegd tot instelling van een adviescommissie, stelt de bevoegdheden en
samenstelling van de betreffende commissie bij instellingsbesluit vast.

Artikel 18 Bestuurscommissies
Het algemeen bestuur kan bestuurscommissies instellen met het oog op de behartiging van
bepaalde belangen.
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HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG
Artikel 19 Het dagelijks bestuur ten opzichte van het algemeen
bestuur (inlichtingenplicht)
Het dagelijks bestuur geeft -in aanvulling op artikel 19a, tweede lid van de wet- het algemeen
bestuur de door één of meer leden gevraagde inlichtingen.

Artikel 20 De voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur (inlichtingen- en
verantwoordingsplicht en ontslag)
1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door hem
gevoerde bestuur.
2. De voorzitter geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor
de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. De voorzitter geeft het algemeen bestuur de door een of meer leden gevraagde
inlichtingen.
4. De voorzitter kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien de voorzitter het
vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Artikel 21 Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur,
bestuurscommissies en de voorzitter ten opzichte van raden
(inlichtingenplicht)
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, bestuurscommissies en de voorzitter geven
aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die voor een juiste
beoordeling van de door hen uitgevoerde activiteiten nodig is. Daarnaast geven zij aan
de raden van de deelnemende gemeenten de door één of meer leden van die raden
gevraagde inlichtingen.
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, bestuurscommissies en de voorzitter geven
tenminste twee maal per kalenderjaar informatie aan de raden over de uitgevoerde
activiteiten van het samenwerkingsverband.
3. Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, bestuurscommissies en de voorzitter geven aan
de rekenkamer van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die de rekenkamer
nodig acht voor het doen van onderzoek.

Artikel 22 Leden algemeen bestuur ten opzichte van hun college
en hun raden (inlichtingen- en verantwoordingsplicht en ontslag)
1. Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die dit lid heeft aangewezen
verantwoording verschuldigd over de door hem in dat bestuur gevoerde beleid. De
verantwoording vindt plaats op de wijze zoals bij de deelnemer gebruikelijk dan wel
voorgeschreven is.
2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die dit lid heeft aangewezen
alle inlichtingen, die door de deelnemer wordt verlangd. De inlichtingen worden verschaft
op de wijze zoals bij de deelnemer gebruikelijk dan wel voorgeschreven is.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan door de deelnemer die dit lid heeft aangewezen
worden ontslagen, indien het lid het vertrouwen van de deelnemer niet meer bezit.
4. Het lid van het algemeen bestuur voldoet aan de verantwoordings- en inlichtingenplicht
ten opzichte van de raad van de deelnemer die dit lid heeft aangewezen op de wijze
zoals bij de deelnemer gebruikelijk dan wel voorgeschreven is.
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HOOFDSTUK 8 HET PERSONEEL
Artikel 23 Personeel
1. Het dagelijks bestuur is belast met het aanstellen van medewerkers als ambtenaar, het
tewerkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en het schorsen en ontslaan
van het personeel.
2. Voor het personeel van het samenwerkingsverband gelden de door het algemeen
bestuur vast te stellen arbeidsvoorwaardenregelingen en andere algemene
voorschriften en bepalingen.

Artikel 24 Directie
De directie is belast met de leiding van de organisatie en de zorg voor een juiste
taakvervulling in de organisatie. Het aantal leden van de directie en de taken en
bevoegdheden van deze leden worden bepaald bij het door het dagelijks bestuur vast te
stellen (organisatie)besluit.

HOOFDSTUK 9 HET UITVOERINGSPLAN EN HET
UITVOERINGSPROGRAMMA
Artikel 25 Uitvoeringsplan
1. Het algemeen bestuur stelt een uitvoeringsplan vast waarin hetgeen dat het bestuur
van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren, in grote lijnen wordt
aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het
uitvoeringsplan afzonderlijk vaststellen.
2. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks kan het algemeen
bestuur besluiten over bijstelling van het uitvoeringsplan.

Artikel 26 Uitvoeringsprogramma
Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de
activiteiten van het samenwerkingsverband worden aangegeven. Het uitvoeringsprogramma
bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verwezenlijking van de activiteiten
benodigde financiële en personele middelen.

Artikel 27 Totstandkoming
De totstandkoming van het uitvoeringsplan en het uitvoeringsprogramma geschiedt op een
overeenkomstige wijze als in artikel 28, eerste tot en met vijfde lid, van deze regeling, voor
de begroting is aangegeven.

HOOFDSTUK 10 FINANCIËLE BEPALINGEN
Artikel 28 Begrotingsprocedure
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april een ontwerpbegroting van het
samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een
toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De ontwerpbegroting wordt door de besturen van de deelnemende gemeenten voor een
ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar
gesteld. Artikel 190, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.
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3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken bij het
dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het
dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de
ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli in het jaar, voorafgaande
aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.
5. Meteen na de vaststelling zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan de
raden van de deelnemende gemeenten, die daarover bij Gedeputeerde Staten hun
zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar
in ieder geval vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Staten.
7. Het bepaalde in dit artikel is, met uitzondering van de genoemde data, van
overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, behoudens die
wijzigingen die niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen leiden.

Artikel 29 Bijdragen van de gemeenten
1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke afzonderlijke gemeente
verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
2. Het algemeen bestuur bepaalt met tweederde meerderheid van stemmen de algemene
kostenverdeelsleutel voor de kosten van de basistaken, niet zijnde de kosten voor de
samenwerkingsmodules. Bij aanvang van deze regeling geldt als algemene
kostenverdeelsleutel een kostenverdeling naar rato van het aantal inwoners van de
deelnemende gemeenten.
3. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 1 januari, op 1 april, op 1
juli en op 1 oktober telkens een kwart van de in lid 1 bedoelde bijdrage.
4. De deelnemers dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over
voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen
voldoen.

Artikel 30 Jaarrekening
1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen jaar en het
jaarverslag, daarbij gevoegd de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde
lid, van de Gemeentewet en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213,
vierde lid, van de Gemeentewet, jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het
algemeen bestuur aan onder gelijktijdige toezending aan de raden van de
gemeenten.
2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar
waarop deze betrekking heeft.
3. De jaarrekening wordt binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15
juli, met alle
bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten aangeboden.
4. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens
later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
5. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het
desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
6. De kosten die resteren na afrekening per samenwerkingsmodule worden na aftrek van
de inkomsten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de
kostenverdeelsleutel als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van deze regeling.
7. (Uit)betaling van het verschil tussen het op grond van artikel 29 van deze regeling
bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats meteen na de mededeling van
de vaststelling van de jaarrekening.
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HOOFDSTUK 11 HET ARCHIEF
Artikel 31 Zorg voor archiefbescheiden
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg en het beheer voor de archiefbescheiden van
de organen van het samenwerkingsverband, overeenkomstig een door het algemeen
bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling
(Archiefverordening), die aan Gedeputeerde Staten wordt meegedeeld.
2. Bij gedelegeerde taken is het dagelijks bestuur tevens belast met de zorg en het beheer
voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het
samenwerkingsverband gedelegeerde taken.
3. Voor de door de deelnemende gemeenten gemandateerde taken berusten de zorg en
het beheer en het toezicht op het beheer voor de desbetreffende archiefbescheiden bij
deze gemeenten.
4. Gedeputeerde Staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid bedoelde zorg.
5. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden is bij gedelegeerde taken
belast de archivaris, voor zover deze is benoemd.

HOOFDSTUK 12 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN
OPHEFFING
Artikel 32 Toetreding tot de regeling
1. Een college kan tot de regeling toetreden krachtens een daartoe strekkend besluit
van het college na verkregen toestemming van diens raad.
2. Toetreding tot de regeling kan slechts plaatsvinden na een daartoe strekkend besluit van
de meerderheid van het aantal deelnemers na verkregen toestemming van de raden van
deze deelnemers.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding van een nieuwe
deelnemer en regelt de gevolgen daarvan.

Artikel 33a Uittreding uit de regeling
1. Een deelnemer kan uit de regeling treden krachtens een daartoe strekkend besluit van
de deelnemer na verkregen toestemming van diens raad. Daarbij wordt een
opzegtermijn van één jaar in acht genomen, ingaande per 1 januari van het
eerstvolgende kalenderjaar met dien verstande dat de eerst mogelijke uittreding
per 1 januari 2019 mogelijk is.
2. Uittreding is niet eerder mogelijk dan nadat, overeenkomstig artikel 35, de
deelname aan een samenwerkingsmodule of submodule is beëindigd.
3. Het voornemen tot uittreding wordt bij aangetekende brief bekend gemaakt aan de
voorzitter van het samenwerkingsverband.
4. Een deelnemer kan uit de regeling treden onder betaling van een uittreedsom die gelijk is
aan de bijdrage die de deelnemer op grond van de kostenverdeelsleutel als bedoeld in
artikel 29, tweede lid, van deze regeling verschuldigd was aan het
samenwerkingsverband over het jaar voorafgaand aan het moment dat de deelnemer het
besluit tot uittreding kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 33b Aansprakelijkheid
Het samenwerkingsverband verzekert zich tegen:
a. Civielrechtelijke aansprakelijkheid (wettelijke en contractuele aansprakelijkheid) voor
schade aan personen en goederen;
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b. Wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.
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Artikel 34 Deelname aan een bestaande samenwerkingsmodule
1. Een deelnemer kan besluiten aan een reeds bestaande samenwerkingsmodule deel te
nemen en voor zover van toepassing aan daaronder vallende submodules.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van deelname van een nieuwe deelnemer.
3. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de deelname.

Artikel 35 Beëindiging deelname aan een samenwerkingsmodule en submodule
1. Een deelnemer kan besluiten de deelname aan een samenwerkingsmodule dan wel
submodule te beëindigen, nadat overeenstemming is bereikt over de gevolgen van deze
beëindiging.
2. Het voornemen tot beëindiging wordt bij aangetekende brief bekend gemaakt aan de
voorzitter van het samenwerkingsverband.
3. In het dienstverleningshandvest of de dienstverleningsovereenkomst wordt bepaald
onder welke voorwaarden deelname aan een samenwerkingsmodule dan wel submodule
kan worden beëindigd.

Artikel 36 Wijziging van de regeling
1. De regeling kan worden gewijzigd krachtens een daartoe strekkend
besluit van tweederde van het aantal deelnemers na verkregen toestemming van de
raden van deze deelnemers
2. Onder wijziging van de regeling wordt in ieder geval verstaan het toevoegen, wijzigen of
opheffen van een samenwerkingsmodule aan de regeling.
3. Elke deelnemende gemeente en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de
regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven
via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van de
deelnemende gemeenten of het algemeen bestuur toe aan de besturen van de
deelnemende gemeenten.

Artikel 37 Opheffing en liquidatie van de regeling
1. De regeling wordt opgeheven na een daartoestrekkend besluit van tweederde van het
aantal deelnemers na verkregen toestemming van de raden van deze deelnemers.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie. Het
algemeen bestuur geeft een onafhankelijk accountant de opdracht om een liquidatieplan
op te stellen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten
gehoord, vastgesteld.
4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het
personeel als bedoeld in hoofdstuk 8 van deze regeling.
5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten,
voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de
verplichtingen van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt uitgegaan van de
kostenverdeelsleutel als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de regeling.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
7. De organen van het openbaar lichaam blijven in functie totdat de liquidatie is voltooid.
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HOOFDSTUK 13 SLOTBEPALINGEN
Artikel 38 Duur van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 39 Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op met ingang van 1 januari 2017, nadat deze op de
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 40 Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als: Modulaire gemeenschappelijke regeling
sociaal domein centraal Gelderland.

Artikel 41 Toezending aan Gedeputeerde Staten
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het openbaar lichaam
is gevestigd draagt zorg voor de in artikel 26, eerste lid van de wet voorgeschreven
toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.
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