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Onderwerp rapportage ontwikkelingen/projecten HDK

Geacht college/geachte raad,

In onze brief van 24 april 2007 (kenmerk EG/cn/HDK/BO 2007-108) hebben wij u
geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van verschillende majeure
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid die thans binnen de
regio Kennemerland (HDK) spelen. Wij hebben daarbij benadrukt het van groot
belang te achten u hierover periodiek te informeren, daar binnen afzienbare tijd
- naar verwachting in de 2e helft van 2007 - op een aantal van de genoemde
ontwikkelingen van uw gemeentebestuur besluitvorming wordt verwacht.
De belangrijkste ontwikkelingen betreffen:

* Project Territoriale Congruentie (toetreding Haarlemmermeer)
* Regionalisering brandweer
* Integratie GGD Haarlemmermeer
« Vorming Regionale Ambulancevoorziening (RAV)/

Regionalisering/positionering Haarlemse ambulancedienst)
* Meld- Informatie en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)
* Vorming Veiligheidsregio

Wij verwachten dat een goede en periodieke informatievoorziening door de HDK
over deze ontwikkelingen zal bijdragen aan een snel en effectief besluitvormings-
traject binnen de betrokken bestuursorganen van uw gemeente.

In de bijlage bij deze brief treft u het 2e overzicht van de stand van zaken per
l juli 2007 aan. Naast een beschrijving van de ontwikkeling treft u de doelstelling
en activiteiten aan alsmede de reeds genomen en nog te nemen besluiten, waarbij
uw college en raad betrokken zijn (geweest). Tenslotte wordt - daar waar mogelijk -
inzicht geboden in zowel de financiële aspecten als de eventuele aandachtspunten.

l!
o:

De HDK is actief in de regio Kennemerland voor de gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarawoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen
en Zandvoort. Voor informatie: www.hdk.nl
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Project
Portefeuillehouder DB HDK

Territoriale Congruentie (TC)
mr. B.B. Schneiders

Datum: 1 juli 2007

Projectbeschrijving/-historie
Het kabinet heeft op 30 maart 2006 besloten de gemeente Haarlemmermeer incl. Schiphol voor wat betreft
Brandweer en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) per l januari 2008 over te hevelen van
de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland naar de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
Met de regio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer is in het vervolg op het plan van aanpak voor de
voorbereidingsfase (tot l juli 2007), een plan van aanpak voor de implementatiefase (l juli 2007 - 31 december
2007) opgesteld. In dit plan wordt ingegaan op de wijze waarop de gerealiseerde projectresultaten worden getest
en geïmplementeerd, alsmede de wijze waarop de betrokken medewerkers worden opgeleid en geoefend.

Het plan onderscheidt de volgende deelprojecten: Meldkamer Brandweer & Ambulance, Regionale
Brandweerzorg, Veiligheidsbureau Kennemerland, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR), Ambulancezorg, Bestuurlij k-Juridisch, Financiën en Personeel & Organisatie. Voor de
implementatiefase is een extra deelproject ingericht: Opleiden en Oefenen. In de regio Kennemerland zijn de
deelprojecten in de lijnorganisatie van de HDK ondergebracht.

Overeengekomen is dat de voorbereidingen op l juli 2007 zodanig gevorderd zijn dat met de invoering kan
worden gestart. Daarbij richt de aandacht zich onder meer op het opleiden en oefenen. Per l december 2007
vindt de daadwerkelijke operationele overdracht plaats. "De knop gaat om" en vanaf dat moment zullen alle
meldingen in het nieuwe verzorgingsgebied via de meldkamer van Kennemerland lopen. Deze datum dient
bestuurlijk nog bekrachtigd te worden. In eerste instantie was voor l januari 2008 gekozen, maar de
jaarwisseling is geen wenselijk moment voor de operationele overdracht. Voor de implementatie- en
frictiekosten zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de jaren 2006 en
2007 respectievelijk € 9,2 miljoen en € 6,5 miljoen beschikbaar. De minister heeft op basis van het geïntegreerde
plan van aanpak van Kennemerland/Amsterdam en Haarlemmermeer een subsidie verstrekt van in totaal
€ 3.332.500,—. Met dit bedrag zijn de totale begrote incidentele kosten tot l juli '07 vergoed..

Na l januari 2008 start de versterkingsfase om uiteindelijk tot een optimaal georganiseerde en functionerende
crisisbeheersing in het hele gebied (Kennemerland'Amsterdam/Haarlemmermeer) te komen. Hiervoor is in de
begroting van BZK vanaf 2008 een structureel bedrag van € 1 1 , 5 miljoen opgenomen.

Om het veiligheidsniveau van de regio Kennemerland vast te stellen is de Inspectie voor Openbare Orde en
Veiligheid (IOOV) verzocht de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding op de rampenbestrijding in
Kennemerland begin november 2007 een tweede toetsing uit te voeren. De IOOV toetst of de regio
Kennemerland, zowel met betrekking tot de operationele- als de gemeentelijke processen voldoet aan de
basisnormen voor het functioneren ten tijde van een ramp op maatrampniveau l. Het gevolg hiervan is dat de
regio Kennemerland hun invoeringsstrategie tijdens de implementatiefase moeten richten op l november 2007

Op woensdag 27 juni jl. is er bestuurlijk overleg geweest met de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de voortgang van de Territoriale Congruentie. De minister heeft de inspectie Openbare
Orde en Veiligheid gevraagd om een nader oordeel te geven over de vraag of er voldoende waarborgen zijn om
Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) per l januari 2008 op een verantwoorde wijze naar Kennemerland te laten
overgaan. Inmiddels heeft de Inspectie OOV de conceptrapportage voor hoor en wederhoor naar de regio's
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en de gemeente Haarlemmermeer gestuurd. De Inspectie OOV biedt de
rapportage vrijdag 6 juli aan aan de minister van BZK. De minister doet op basis daarvan voor het zomerreceser
een uitspraak. De directie HDK ziet het besluit met vertrouwen tegemoet.

Projectdoelstelling(en)
Het bereiken van territoriale congruentie per l januari 2008. Het einddoel is te komen tot een optimaal
georganiseerde en functionerende crisisbeheersing. _

Projectstatus (per l juli 2007)
Het plan van aanpak voor de implementatiefase (l jul i - 31 december 2007) en het versterkingsplan (na l januari
2008) zijn gereed. Deze plannen staan in het teken van opleiden, testen en oefenen en de interregionale
samenwerking met regio Amsterdam-Amstelland. Beide plannen zijn in het Dagelijks Bestuur HDK besproken
en goedgekeurd. De plannen worden ter beoordeling aan het ministene van BZK voorgelegd.



De deelprojecten liggen op schema.

Activiteiten
- Invulling geven aan de gestelde minimale basisnormen voor de gemeentelijke processen, de

rampenbestrijdingstaken en het zorgdragen voor de daarbij behorende financiële arrangementen.
- Aanpassing Gemeenschappelijk Regeling (toevoeging Haarlemmermeer)

l Bestuurlijke besluitvorming
[Verloop:

Vaststelling geïntegreerd Plan van Aanpak Kennemerland/Amsterdam-Amstelland/Haarlemmermeer door
Dagelijks Bestuur HDK (16 oktober 2006).
Personele uitbreiding/aanpassing Meldkamer Brandweer & Ambulance door Dagelijks Bestuur HDK (27
november 2006).
Vaststelling herzien geïntegreerd Plan van Aanpak Kennemerland/'Amsterdam-
Amstelland/Haarlemmermeer door Dagelijks Bestuur HDK (16 april 2007)
Vaststelling geïntegreerd Plan van Aanpak Kennemerland/Amsterdam-Amstelland/Haarlemmermeer door
het Dagelijks Bestuur HDK (4 juni 2007)
Vaststelling versterkingsplan regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland door het Dagelijks Bestuur

j HDK (4 juni 2007).

Financiën
Het ministerie van BZK heeft de regio Kennemerland inmiddels een subsidie van in totaal € 3.332.500,—
verstrekt voor de incidentele projectkosten tot l juli '07. De bijdrage voor de uitvoering van het
implementatieplan en het versterkingsplan zal na vaststelling van beide plannen door het ministerie van BZK
worden vastgesteld.



Project
Portefeuillehouder DB HDK

Regionalisering brandweer
mr. P.A.G. Cammaert

Datum: 1 juli 2007

Algemene status project regionalisering brandweer
In mei 2007 is het plan van aanpak om op l januari 2008 te komen tot één brandweerkorps in de regio
Kennemerland door het Dagelijks Bestuur geaccordeerd. Voor het verdere traject is het noodzakelijk dat op korte
termijn een intentiebesluit over de regionalisering van de lokale brandweer door de gemeenteraden wordt
genomen. Dit traject is inmiddels in gang gezet en bij instemming door de gemeenteraden kan uitvoering worden
gegeven aan het Plan van Aanpak en de verdere in het kader daarvan uit te voeren werkzaamheden.
Zie voor een uitvoerige projectbeschrijving de reeds toegezonden informatiebrief van 16 april jl.

Doelstelling(en) deelprojecten
Voor de daadwerkelijke uitvoering van het project Regionalisering brandweer is inmiddels onder leiding van de
projectleider Regionalisering Brandweer een projectorganisatie ingericht, bestaande uit vijf deelprojectleiders die
verantwoordelijk zijn voor de respectievelijke deelprojecten Bestuurlijk/Juridisch, Kwaliteitszorg, Financiën,
Communicatie & Informatie, en Personeel en Organisatie. Een aantal van deze deelprojectleiders wordt
ondersteund door één of meerdere deelprojectleden. Het deelproject Pro-actie en Preventie dat in eerste instantie
deel uitmaakte van het project Regionalisering brandweer is ondergebracht bij het project Territoriale
Congruentie vanwege de vele raakvlakken met de brandweertechnische aspecten die onderdeel uitmaken van dat
project. De projectleiders Regionalisering Brandweer en Territoriale Congruentie zien in deze toe op een
optimale afstemming.

De doelstellingen van de vijf deelprojecten zijn als volgt:

Bestuurlijk/Juridisch: Het realiseren per l januari 2008 van een volledig geregionaliseerd brandweerkorps
binnen de Hulpverleningsdienst Kennemerland.

Personeel en Organisatie: Op l januari 2008 is het brandweerpersoneel van alle betrokken gemeenten in
regionale dienst. Het personeel valt onder één gemeenschappelijke arbeidsvoorwaardenregeling.

Financiën: Het begrotingtechnisch en financieel administratief integreren van de elf deelnemende gemeenten en
de HDK per l januari 2008.

Communicatie en Informatie: Betrokken partijen informeren over doel en proces regionalisering en daarnaast
een neutraal gevoel bij betrokken partijen creëren over de regionalisering. Synchronisatie met betrekking tot
communicatie over de projecten Regionalisering Brandweer en Territoriale Congruentie wordt geborgd.

Kwaliteitszorg: Het opstellen van een plan van aanpak waarin is beschreven hoe na l januari 2008 een
kwaliteitszorgsysteem voor het regionale brandweerkorps Kennemerland opgezet kan worden.

Status van de diverse deelprojecten (per l juli 2007)
Onderstaand wordt kort de status van bovengenoemde deelprojecten geschetst.

Bestuurlijk/Juridisch:

De bestuurlijke besluitvorming binnen de colleges van B&W en gemeenteraden over het intentiebesluit
regionalisering brandweer is eind mei in gang gezet. De uitkomsten van deze bestuurlijke besluitvorming worden
begin juli 2007 verwacht. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan het in kaart brengen van het
noodzakelijke bestuurlijke besluitvormingstraject, door middel van het opstellen van een "Spoorboekje" en
worden er dienstverleningsovereenkomsten opgesteld.

Personeel en organisatie:

Het deelproject Personeel en Organisatie is onder te verdelen in een aantal sub-projecten. Hiertoe zijn de
volgende werkgroepen samengesteld die achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandelen:

• Organisatie: deze werkgroep buigt zich in juni en juli over het opstellen van een organisatie- en formatieplan,
waarna in augustus en september gestart wordt met het beschrijven en waarderen van functies.

• Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden: deze werkgroep werkt in augustus en september aan het opstellen van
een sociaal plan en zal in dezelfde periode voorbereidingen treffen voor het bepalen van de nieuwe
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. In de afgelopen periode zijn in het kader van de medezeggenschap
reeds voorbereidingen voor het instellen van een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en een Bijzonder
Georganiseerd Overleg (BGO) getroffen. Tevens heeft al een regiobrede vergelijking van lokale
arbeidsvoorwaarden plaatsgevonden.



" Plaatsing: deze werkgroep zal zich in augustus en september buigen over de plaatsingsprocedure van
personeel. Naar verwachting zal het daadwerkelijke plaatsingsproces zich in oktober voltrekken.

• Operationeel: in de periode september tot en met december zal deze werkgroep zorgdragen voor de
randvoorwaardelijke zaken die noodzakelijk zijn om de geschetste processen adequaat en zorgvuldig te laten
verlopen.

Naast deze werkgroepen is nog een aantal werkgroepen samengesteld met een meer bijzonder karakter. De
werkzaamheden van deze werkgroepen hebben echter geen invloed op het tijdspad van het
regionaliseringsproces en worden om deze reden niet nader behandeld.

Financiën:

Binnen het deelproject Financiën wordt in nauwe samenwerking en afstemming met de Commissie
Bedrijfsvoering (financiële ambtenaren regiogemeenten en HDK) gewerkt aan de ontvlechting en samenvoeging
van de financiële middelen van de 11 deelnemende gemeenten en de bestaande regionale begroting. Hiertoe
worden op dit moment de winst- en verliesrekeningen en de balansen van de deelnemende brandweerkorpsen
geanalyseerd.

Communicatie en Informatie:

Eind mei is door de deelprojectleider Communicatie en Informatie een quick-scan van de gewenste wijze van
communicatie naar de doelgroepen opgeleverd. In de maanden juni en juli worden interviews gehouden met
diverse doelgroepen, zoals onder andere medewerkers van de brandweerkorpsen, leidinggevenden en
vrijwilligers. Op basis van deze interviews en overige onderzoeksresultaten wordt eind juli een
communicatieanalyse gereed gemaakt. Eind augustus wordt vervolgens een communicatieplan opgeleverd.
Overigens is de planning van het deelproject Communicatie en Informatie wat aangepast, zodat sneller van start
kan worden gegaan met de daadwerkelijke uitvoering van het communicatieplan en betrokken partijen
vroegtijdig geïnformeerd kunnen worden over het doel en proces van regionalisering.

Kwaliteitszorg:

Het deelproject Kwaliteitszorg wijkt enigszins af van de overige deelprojecten, gezien het feit dat het opzetten
van een kwaliteitszorgsysteem niet gerealiseerd hoeft te zijn vóór l januari 2008. In september wordt van start
gegaan met het opstellen van een Plan van Aanpak kwaliteitszorgsysteem brandweer Kennemerland, waarin
beschreven zal worden hoe na l januari 2008 een kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer opgezet kan worden.

Activiteiten
Uitvoeren plan van aanpak
Opstellen organisatieplan en formatieplaatsenplan
In kaart brengen financiële aspecten van ontvlechting uit gemeenten
Opstellen dienstverleningsovereenkomsten (met regiogemeenten af te sluiten)
Samenstellen "Spoorboekje" voor wat betreft bestuurlijke besluitvorming, medezeggenschapstraject en
georganiseerd overleg.

Bestuurlijke besluitvorming
Het nemen van intentiebesluiten over de regionalisering van de brandweer door colleges van B&W en
gemeenteraden (juli 2007).
Algehele besluitvorming gemeenteraden volgt in het 4C kwartaal van 2007.

Financiën
Zoals in de rapportage d.d. 16 april 2007 is geschetst, zal er in eerste instantie sprake zijn van éénmalige
meerkosten (bijvoorbeeld voor de financiering van de projectorganisatie), maar is de verwachting dat er door
regionale samenwerking op den duur minder kosten zullen zijn om te komen tot een slagvaardiger en kwalitatief
hoogwaardige brandweerorganisatie. Aanvankelijk zijn de kosten van de projectorganisatie ingeschat op
€ 465.000,-, exclusief de desintegratiekosten. Deze kosten zijn inmiddels gereduceerd tot € 376.400,- (exclusief
desintegratiekosten), dit door de inzet van eigen (gemeentelijke) medewerkers. In eerste instantie was de
inschatting van de kosten van het projectteam namelijk grotendeels gebaseerd op de externe inhuur van
projectteamleden.



Project
Portefeuillehouder DB HDK

Integratie GGD Haarlemmermeer
H. van der Molen

Datum: 1juli 2007

Projectbeschrijving
De gemeente Haarlemmermeer heeft naar aanleiding van de besluitvorming over territoriale congruentie
besloten dat zij ook haar GGD-taken wil onderbrengen bij de HDK, onder de voorwaarde dat dit voor de
gemeente geen kwaliteitsverlies oplevert. Het bestuur van de HDK is in principe bereid aan deze integratie mee
te werken.
Parallel worden de taken voor de andere gemeenten in Amstelland de Meerlanden (AdM) ondergebracht bij
GGD Amsterdam.

Projectdoelstelling(en)
Het opnemen van de GGD-taken voor de gemeente Haarlemmermeer in de HDK/GGD per l januari 2008.
Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de kwaliteit die GGD Amstelland de Meerlanden voor de gemeente
Haarlemmermeer bereikt had, behouden blijft.

Projectstatus (per l juli 2007)
Algemeen
Van de zijde van AdM zijn de handleiding integratie alsmede het convenant voor de overdracht van taken
gereed. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de inhoud. Binnenkort wordt het convenant getekend.
Tevens heeft het bestuur van HDK een principebesluit genomen over de hoofdvestiging GGD; dit wordt
Spaarnepoort te Hoofddorp. Er zijn drie werkgroepen die zich met uitwerkingsvragen bezighouden: Juridisch,
Facilitair en Automatisering

Personeel
AdM heeft de splitsingsbegroting 2008 gereed. Hieruit blijkt dat ongeveer 59 fte's (49% van het
personeelsbestand van AdM) worden toegevoegd aan de HDK. Hierbij hoort een budget voor personeelskosten
ter grootte van bijna £ 3,5 min. Het sociaal plan voor de overgang van het personeel van AdM staat in de
grondverf en zal de komende weken met de bonden worden besproken. Uitgangspunt van het plan is dat het niet
mag leiden tot structurele verhoging van de personeelskosten. Het personeel van AdM zal volledig onder de
arbeidsvoorwaardenregeling van de HDK vallen..
De belangstellingsregistratie bij AdM is in volle gang. Mede op grond hiervan wordt het plaatsingsplan
opgesteld. Naar verwachting wordt dit plan eind juni afgerond. Daarna kan de nieuwe formatie van de afdelingen
van HDK worden vormgegeven.

(I)JGZ:
Na de zomer is een bestuurlijke conferentie voorzien over de integrale jeugdgezondheidszorg.

Activiteiten

- Voorbereiden plan van aanpak herinrichting organisatie - in bewerking
- Voorbereiden gemeenschappelijke regeling - in bewerking
- Onderzoek naar huisvestingsconsequenties - in bewerking
- Werkconferentie i-JGZ - na de zomer

Bestuurlijke besluitvorming
Vaststellen concept-gemeenschappelijke regeling in AB HDKen gemeenteraden (najaar 2007), uitgangspunten
reeds vastgesteld in DB HDK in overleg met Haarlemmermeer

Financiën
Conform het convenant komen de frictiekosten niet voor rekening van de HDK

Aandachtspunten
Nevenvestiging GGD Zijlweg of elders in Haarlem.



Project Vorming Regionale Ambulance Voorziening (RA V)/
Positionering Haarlemse Ambulancedienst

Portefeuillehouder DB HDK H. van der Molen

Datum: 1 juli 2007

Projectbeschrijving/-historie
Positie Haarlemse Ambulancedienst
Bij de vorming van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) in 2001 is ook aandacht besteed aan de
positie van de Haarlemse Ambulancedienst. Daarbij is besloten deze dienst vooralsnog niet onder te brengen bij
de HDK en de situatie op een later moment opnieuw te bezien. Vervolgens is in 2003 de intentie uitgesproken
de Haarlemse Ambulancedienst onder te brengen bij de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). Daarnaast
heeft het bestuur van de HDK besloten door te gaan met het uitwerken van de formele juridische vorm van de in
te richten Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, maar de definitieve uitwerking pas vast te
stellen als er duidelijkheid is rondom de nieuwe Wet Ambulancezorg (WAZ) en de FLO-problematiek
(functioneel leeftijdsontslag).

Binnen de gemeente Haarlem vindt een ingrijpende organisatieverandering plaats. Hierin past het de
ambulancedienst 'op afstand' te zetten door deze te verzelfstandigen. Organisatorisch valt de ambulancedienst
onder de directeur van sector Brandweer & Ambulance (SBA) van de gemeente Haarlem. Functionele aansturing
vindt echter plaats door de directeur GGD. De directies van de HDK en de SBA zijn van mening dat deze
constructie de bestuurlijke controleerbaarheid en transparantie niet ten goede komt.
De beoogde situatie in Kennemerland
De belangrijkste ontwikkelingen binnen de ambulancezorg zijn:

> Hoewel de wetgeving nog niet is afgerond zijn de contouren van de RAV duidelijk
> Het FLO is afgeschaft en er bestaat inzicht m de kosten die dit met zich meebrengt
> Het besluit Territoriale Congruentie is genomen,- waardoor duidelijkheid is ontstaan omtrent de regio-

indeling van de RAV i.o. en de veiligheidsregio
> De gemeente Haarlem heeft het intentiebesluit genomen de ambulancedienst onder te willen brengen bij

de HDK.
De consequentie van dit alles voor Kennemerland is dat er een keuze moet gaan worden gemaakt voor wat
betreft de definitieve positionering van de overheidsambulancedienst. Positionering binnen de
HulpverleningsDienst Kennemerland ligt om de volgende redenen voor de hand:

> De publieke aansturing van de ambulancezorg blijft geborgd, ook met de komst van de nieuwe wet
Ambulancezorg

> Er is een nauwe samenhang tussen de dagelijkse spoedeisende medische ambulancehulpverlening
(SMH) en de opgeschaalde GHOR-situatie (bij ongevallen en rampen)

> De overheidsambulancedienst heeft al als werkgebied de regio Kennemerland. Daarnaast zal door het
besluit Territoriale Congruentie de ambulancedienst ook de Haarlemmermeer gaan bedienen. De
ambulancedienst heeft daarmee de gehele veiligheidsregio Kennemerland i.o. als werkgebied.

Projectdoelstelling(en)
- Vorming van Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland.
- Onderbrengen van de Haarlemse ambulancedienst binnen de HDK per l januari 2008.

Projectstatus (per l juli 2007)
Door het college van B&W is er een intentiebesluit genomen de Haarlemse Ambulancedienst over te dragen aan
de HDK. Door de portefeuillehouders Volksgezondheid van de HDK is positief geadviseerd. Het intentiebesluit
is op 25 juni jl. voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur HDK, dat vervolgens met de intentie tot overdracht heeft
ingestemd. Het Algemeen Bestuur HDK behandelt het onderwerp op 5 juli as.

Activiteiten
Op dit moment wordt een projectvoorstel voorbereid met als belangrijke aandachtspunten: financiële gevolgen,
vergunningverlening, aanpassing gemeenschappelijke regeling.

Financiën
Nog nader te bepalen (zie ook onder aandachtspunten).

Aandachtspunten
Financiële dekking overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).



Project Meld- Informatie- Coördinatiecentrum
MICK

Portefeuillehouder DB HDK Mr. B

Kennemerland

.B. Schneiders

Datum: 1juli 2007

Projectbeschrijving/-historie
Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam heeft het kabinet in 2001 een circulaire doen uitgaan
waarin werd aangegeven dat de samenwerking tussen de meldkamers van brandweer, ambulance en politie
moest worden geïntensiveerd en dat op termijn moest worden gestreefd naar integratie. In 2001 is in de regio
Kennemerland ter zake een advies opgesteld door PriceWaterhouseCoopers. Naar aanleiding van dit rapport
heeft het regionaal bestuur in april 2002 besloten de geïntegreerde meldkamer als uitgangspunt te nemen voor de
verdere ontwikkeling. In december 2003 is het bestuur akkoord gegaan met de Business Case MICK. Vanaf
2004 tot heden is gewerkt aan vermelde ontwikkeling binnen het programma MICK. Met name het in elkaar
schuiven van de verschillende werkprocessen van de drie hulpverleningsdiensten is complex en in Nederland
nog niet eerder uitgevoerd. Daarnaast is het programma geconfronteerd met het besluit van het kabinet om de
gemeente Haarlemmermeer congruent te maken binnen de regio Kennemerland en dus met de incorporatie van
de gemeente Haarlemmermeer op het gebied van brandweer en ambulance. Door de vertraging in de wetgeving
rond de Veiligheidsregio is er nog geen definitieve keuze gemaakt op welke wijze het MICK beheersmatig zal
worden ondergebracht.

Projectdoelstelling(en)
Het realiseren van een gemeenschappelijke meldkamer voor de drie hulpverleningsdiensten in Kennemerland
met een geïntegreerd werkproces voor de routine en opgeschaalde situatie. In de meldkamer worden de
hulpvragen ontvangen, de hulpverlening geïnitieerd en de uitvoering gecoördineerd en ondersteunt zodat de
burger en de hulpdiensten optimaal worden gefaciliteerd. Het meldkamerproces dient verder meer meetbaar en
stuurbaar te worden gemaakt. Uitgangspunten voor de nieuwe meldkamer zijn verder: één organisatie, één
bestuur, eenhoofdige leiding, uniforme rechtspositie, één begroting. Het gebouw van de nieuwe
gemeenschappelijke meldkamer wordt gerealiseerd op het terrein van de brandweerkazerne aan de Zijlweg 200
te Haarlem. In het nieuwe gebouw zal ook het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) voor de rampbestrijding
worden gehuisvest.

Projectstatus (per l juli 2007)
Huisvesting: Bouw is gestart. Eerste handeling verricht op 24 mei 2007
- Oplevering bouwkundig april 2008.
- Ingebruikname augustus 2008.
Processen: Eenduidig werkproces is ontwikkeld. Definitieve keuze voor de proceskeuze, inclusief noodzakelijke
opleidingen, ondersteunende systemen etc. wordt op dit moment voorbereid.
Personeel: Alle noodzakelijk zaken die relevant zijn voor het reorganisatieproces zijn voorbereid. Op dit
moment wordt gewerkt aan het inrichtingsplan, inclusief een beleids- en beheerscyclus.
Beheer: Door de vertraging in de wetgeving rond de ontwikkeling Veiligheidsregio is het noodzakelijk een
andere keuze te maken voor de beheersmatige onderbrenging van de gemeenschappelijke meldkamer. Het advies
wordt eind juli 2007afgerond.

Activiteiten
begeleiding nieuwbouw / verhuizing
voorbereiden definitieve werkproceskeuze
invoeren nieuw werkproces, inclusief opleidingen en ondersteunende systemen
voorbereiden definitieve keuze beheersmatige onderbrenging
uitwerken keuze beheersmatige onderbrenging
uitvoeren personele reorganisatie

Bestuurlijke besluitvorming
Bestuurlijk besluitvorming, inclusief financiering programmakosten van het MICK heeft plaatsgevonden.

Business Case - december 2003
Financiering nieuwbouw oktober 2006



Afhankelijk van de keuze voor de beheersmatige onderbrenging van de organisatie bestaat de mogelijkheid dat
deze keuze nog om een bestuurlijk besluit vraagt, (najaar 2007)

Financiën
De benodigde financiële middelen voor de ontwikkeling van het MICK ter beschikking gesteld bij de eerder
aangehaalde besluiten rond de Business Case MICK en de huisvesting MICK.

Aandachtspunten
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Vorming Veiligheidsregio
mr. P.A.G. Cammaert

Datum: 1 juli 2007

Projectbeschrijving/-historie
De rampenbestrijding en crisisbeheersing staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Het Kabinet acht het
daarbij van belang dat de kwaliteit verder wordt verhoogd en dat de samenwerking tussen de bij de
rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen (o.m. brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening
(GHOR) en gemeenten) wordt gewaarborgd. De inrichting van 25 zogenoemde veiligheidsregio's in Nederland
acht zij daarbij een goed middel. In het in 2004 gepresenteerde 'Kabinetstandpunt Veiligheidsregio 's' beschrijft
het kabinet een aantal randvoorwaarden (basisniveaus) voor de realisatie van deze regio (zie onder
projectdoelstelling). Voor de instelling van de veiligheidsregio's is een ontwerpwet opgesteld (Wet op de
Veiligheidsregio's) die thans voor consultatie bij de Raad State ligt en naar verwachting op onderdelen zal
worden herzien. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is op dit moment nog niet te voorzien. Daarbij
komt nog dat de Fierste Kamer bij de behandeling van de Ontwerp-Wet Ambulancezorg geadviseerd heeft beide
wetten op elkaar af te stemmen.
Zodra de contouren van het bijgestelde wetsontwerp van de Wet op de Veiligheidsregio's bekend zijn zal met de
vorming van de Veiligheidsregio Kennemerland worden gestart.
De inrichting van de Veiligheidsregio is een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de HDK. De in
2005 ingestelde Stuurgroep Veiligheidsregio is inmiddels opgeheven.

Proj ectdoelstelling(en)
Het inrichten van de Veiligheidsregio Kennemerland als een gebied waarin wordt samengewerkt door
verscheidene besturen en diensten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De
samenwerking is gebaseerd op wettelijke regelingen en bestuursafspraken. Om e.e.a. te realiseren dienen de
volgende stappen te worden gezet: het verder regionaliseren van het beheer van de brandweer, vormgeven van
verplichte bestuurlijke samenwerking tussen de brandweer/Ghor en de politie, het creëren van doorzettingsmacht
voor het regionaal hulpverleningsbestuur en versterking van de positie van de regionaal commandant en de RGF.

Projectstatus (per l juli 2007)
Binnen het proces van de vorming van de Veiligheidsregio Kennemerland wordt nu prioriteit gegeven aan de
projecten Territoriale Congruentie en regionalisering van de lokale brandweerzorg (één korps per l januari
2008). Beide zijn absolute voorwaarden voor de verdere vormgeving en inrichting van de Veiligheidsregio
Kennemerland. De overige te realiseren onderdelen zullen in de loop van 2007 worden uitgewerkt.
Formalisering vindt in afwachting van de Wet op de Veiligheidsregio's (inwerkingtreding voorzien op l januari
2008) in een later stadium plaats.

Activiteiten
Nader te bepalen.

Bestuurlijke besluitvorming
Bestuurlijke besluitvorming inzake de vorming van de Veiligheidsregio Kennemerland zal hoofdzakelijk
betrekking hebben op de daarvoor vast te stellen gemeenschappelijke regeling (taken en bestuurlijke aspecten)
en de samenwerkingsconvenanten. Besluitvorming door de gemeentebesturen en het regiobestuur zal
plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's.

Financiën
Het kabinet gaat bij de inrichting van de veiligheidsregio's uit van een structuur gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen ('Verlengd lokaal bestuur'). Vanuit dit principe is zij dan ook van mening dat de
financiering - naast de van het Rijk te ontvangen Brede Doeluitkering rampen en zware ongevallen (Bdur) - een
verantwoordelijkheid van de gemeenten is. Daarmee is het de plicht van de gemeenten om ervoor te zorgen dat
de regio met voldoende middelen wordt gefaciliteerd om aan het verplichte basisniveau te kunnen voldoen.
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft onlangs op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een onderzoek gedaan naar de meest wenselijke vorm van financiering van de
veiligheidsregio's. Dit heeft echter niet in een eensluidend eindadvies geresulteerd, zodat vooralsnog de
verwachting gerechtvaardigd is dat de huidige vorm van hybride financiering (door Rijk en gemeenten) zal
worden gecontinueerd.


