
WELKOM!
 

Vier Gemeenschappelijke 
Regelingen van IJsselland

Op deze pagina vindt u informatie 
voor (nieuwe) raadsleden 
over de vier IJssellandse 

gemeenschappelijke regelingen 
(GR-en).

Dit document is interactief: Klik 
voor meer informatie op de blauwe 
woorden of op de omlijnde cirkels.

Voor 15 april
Financiële en beleidsmatige 

kaders, (voorlopige) jaarstukken en 
ontwerpbegroting (ter zienswijze)

Voor 15 juli
Definitieve jaarstukken en 

vastgestelde begroting

Termijnen kunnen veranderen 
door de gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regelingen

Vragen? 
Neem contact op met uw Griffie.
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Regionaal 
Serviceteam Jeugd 

IJsselland

Wie zijn wij?
Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing 
en rampenbestrijding en de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

  260 beroepsmedewerkers

  Ruim 800 brandweervrijwilligers

  Begroting 2022: 46,3 miljoen

Wat doen wij?
We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we 
bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet 
alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten 
en crisispartners.

Wie zijn wij?
Wij zijn het regionale samenwerkingsverband van de elf 
gemeenten als het gaat om de uitvoering van de taken uit 
de Jeugdwet. 

        15  medewerkers

  Begroting 2022: €1,7 miljoen 

 
Wat doen wij?
Wij zijn er voor het inkopen van specialistische 
jeugdhulp, contractmanagement, monitoring, de regionaal 
inhoudelijke thema’s en de regionale transformatie. Wat wij 
doen, ontlenen we aan het regionale visiedocument, waarbij 
wij er vanuit willen gaan dat ieder kind een thuis heeft.

Wie zijn wij?
Wij zijn er voor alle inwoners van de regio IJsselland. We 
werken samen met gemeenten en organisaties aan een 
gezonde samenleving. Meer informatie? Kijk op onze website 
of bekijk hier in beeld hoe we dat doen.

Wat doen wij?
We houden toezicht, signaleren gezondheidsrisico’s 
en adviseren bij brede gezondheidsvraagstukken. We 
monitoren, bevorderen en beschermen gezondheid en 
bewaken de publieke gezondheid bij rampen en crises.

Wie zijn wij?
We bestaan ‘pas’ sinds 2018 en voeren milieutaken uit voor 
de elf gemeenten en de provincie Overijssel . De komende 
jaren willen we verder professionaliseren. 

        140 medewerkers

        Begroting 2022: €11 miljoen

Wat doen wij?
Wij beschermen de kwaliteit van de leefomgeving. We 
verstrekken milieuvergunningen aan bedrijven, houden 
toezicht en handhaven op de naleving van milieuregels. We 
helpen bedrijven verduurzamen en zetten onze kennis in 
voor maatschappelijke opgaven.

Meer informatie?

        470 medewerkers, opschaalbaar tot 2000

        Begroting 2022: €28,4 miljoen (excl. corona)

Meer informatie?

Meer informatie?

Meer informatie?

https://www.linkedin.com/company/ggd-ijsselland/
https://www.youtube.com/user/GGDIJssellandkanaal
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
https://vng.nl/artikelen/bedrijfsvoeringsorganisatie
https://www.vrijsselland.nl/
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
https://vng.nl/artikelen/bedrijfsvoeringsorganisatie
https://www.rsj-ijsselland.nl/rsj-ijsselland/organisatiestructuur-en-governance/werkgeverschap
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop
https://www.rsj-ijsselland.nl/contractmanagement
https://www.rsj-ijsselland.nl/in-control
https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie
https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/Visie-Jeugdzorg-IJsselland.pdf
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/dit-doet-ggd-ijsselland/
https://www.youtube.com/watch?v=el1Dob9jO_8&t=10s
https://twitter.com/ggdijsselland
http://ggdijsselland.nl/home/coronavirus/
http://www.instagram.com/odijsselland
http://nl.linkedin.com/company/rsjijsselland
https://www.linkedin.com/company/odij/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.odijsselland.nl/
http://www.instagram.com/odijsselland
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
https://www.odijsselland.nl/
https://vng.nl/artikelen/bedrijfsvoeringsorganisatie
https://www.rsj-ijsselland.nl/
https://www.rsj-ijsselland.nl/
https://www.ggdijsselland.nl
https://www.facebook.com/ggdijsselland1\
https://www.instagram.com/ggdijsselland/
https://www.linkedin.com/company/veiligheidsregio-ijsselland/
https://www.youtube.com/channel/UCxCfSVXxnXgQRjXBMu3oZcg
https://twitter.com/VRIJsselland
https://www.vrijsselland.nl/
https://www.facebook.com/VRIJsselland/
https://www.instagram.com/vrijsselland/?hl=nl
https://www.ggdijsselland.nl
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam

