
Tekstuele wijzigingen 25ste wijziging Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek 

 
Wijzigingen Artikel 3: 
- In artikel 3, lid 1, 6e bullet komen de woorden “Milieu en afval (beheerstaken)” te vervallen 
- In artikel 3, lid 1, 9e bullet worden de woorden “en verstrekken” toegevoegd; 
- In artikel 3, lid 2, komen de woorden “de nazorg en overdracht van de regionale stortplaatsen” 

te vervallen. 
 
Wijzigingen Artikel 6: 
- In artikel 6 komen de woorden “, zoals deze voortvloeien uit de Nazorgregeling Wet 

Milieubeheer (voorheen Leemtewet Stortplaatsen)” te vervallen. 
- In artikel 6 wordt een extra lid toegevoegd met de tekst: “Het algemeen bestuur is bevoegd tot 

het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het belang is 
voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet 
genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is 
toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het 
algemeen bestuur te brengen.” 

- De toelichting bij artikel 6 wordt hierop aangepast. 
 
Wijzigingen Artikel 15: 
- In artikel 15, lid 1 komen punt j. “de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de 

beheersmatige kerntaken beheer, nazorg en overdracht regionale stortplaatsen;” en punt k. “de 
zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de afbouwtaken.” te vervallen; 

- De toelichting bij artikel 15 wordt hierop aangepast. 
 
Wijzigingen Artikel 26: 
- In artikel 26 wordt de tekst: 

1. Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging van de secretaris en de overige ambtenaren van 
Regio Achterhoek, alsmede van het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht. 

2. Het dagelijks bestuur regelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet, de rechtspositie van de secretaris en de overige ambtenaren van Regio 
Achterhoek alsmede van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht met dien verstande dat op het totale genoemde personeel naast de Algemeen voor de 
gemeentelijke sector geldende Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (Car), de 
Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de sector gemeenten van toepassing wordt verklaard. 

3. Het dagelijks bestuur kan de vaststelling en wijziging van de Car/Uwo en de hiervan 
afgeleide verordeningen en regelingen delegeren. 

4. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor het personeel van 
Regio Achterhoek geldende rechtspositieregelingen. 

Vervangen door de tekst: 
1. Het Burgerlijk Wetboek, de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en het 

dagelijks bestuur regelen de arbeidsvoorwaarden, secundair en primair, voor zowel de 
secretaris als alle andere werknemers. 

2. Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties en de hiervan afgeleide verordeningen en regelingen mandateren. 

3. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel van Regio Achterhoek. 

- De toelichting bij artikel 26 wordt hierop aangepast. 



 
Wijzigingen Artikel 27: 
- In artikel 27, lid 2 wordt het woord “bewaring” vervangen door het woord “zorg”; 
- In artikel 27, lid 3 worden de woorden “algemeen bestuur” vervangen door “dagelijks bestuur” 

en worden de woorden “de aangesloten gemeenten” vervangen door “het algemeen bestuur”; 
- De toelichting bij artikel 27 wordt hierop aangepast. 
 
Wijziging Artikel 30: 
- In artikel 30 wordt het cijfer “34” vervangen door het cijfer “35”. 
 
 


