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Aan de leden van het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

Datum: 16 maart 2009 
Ons kenmerk: VRK/EG/HS 2009 

Contactpersoon: mr. E. Groot 
Telefoonnr.: 023-5159760 

Bijlage(n): vergaderstukken 
Onderwerp: uitnodiging vergadering Algemeen Bestuur 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor een vergadering van het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. op donderdag 23 maart 14.00-15.30 uur 
(Brandweerkazerne Brandweer Kennemerland Zijlweg 200 te Haarlem - lokaal 1.33). 

De agenda luidt als volgt: 

14.00-14.30 Bezoek aan het MICK 

Aanvang vergadering (14.30 uur): 

1. Opening en mededelingen; 
2. Vaststelling agenda; 

Ter informatie: 
3. Onderzoeksopdracht Poldercrash aan Inspectie OOV 
4. Terugkoppeling bezoek Kamerleden 9 maart jl. 

Ter besluitvorming: 

5. Vaststelling verslag vergadering van 18 december 2008 
6. Protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 VRK 
7. Aantrekken geldlening materieel en materiaal 

Ter bespreking: 

8. Wijzigingen Wet Ambulancezorg voor Kennemerland 
9. Evaluatie VRK-raadsledeninformatieavond 2008 
10. Rondvraag. 
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Meft vriendelijke groet. 

ing. A.F.M. Schippers MPA - secretaris. 

Brandweer Kennemeriand en GGD Kennemerl?nd maken deel uit van de Veilighsidsregic KennemeHaiia De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen
ten Bennebiüek.BKW^wijk, Bloemendaal, Haarlem, Haat leittiiiei linde ett Spaaniwoudü, Haat leiindtii ineyi, Heemiketk, HyenibLedü, Uiigeest, Velio i en Zandvoort. 



NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Onderzoeksopdracht Poldercrash aan Inspectie OOV 

Agendanummer: 

Datum: 23 maart 2009 

Afdeling: VRK/HS 

Auteur(s): F. Schippers/ 
I. van der Zande 

Tel: 023-5159501/5159558 

Pagina: 1 van 1 

Korte inhoud / probleemstelling: 
Naar aanleiding van de Poldercrash hebben het Dagelijks Bestuur en de gemeente Haarlemmermeer besloten 
tot het instellen van een eigen onderzoek, naast dat van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit onder
zoek zal getrokken zal door een externe partij en dient snel inzicht te verstrekken in de verbeterpunten ten 
aanzien van de rampenbestrijding en de voorbereidingen daarop. Zo heeft het Dagelijks Bestuur op 9 maart 
jl. besloten: 

In te stemmen met de opdrachtverstrekking aan IOOV; 
In te stemmen met een gezamenlijk opdrachtgeverschap van de gemeente Haarlemmermeer en de 
Veiligheidsregio Kennemerland aan de IOOV; 
In te stemmen met de aansturing aan de leider van het Onderzoeks Ondersteuningsteam door de di
rectie van de VRK. 

De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde onderzoeksopdracht wordt u hierbij ter informatie aangeboden. 

Advies / voorstel: 

• Kennis te nemen van de onderzoeksopdracht Poldercrash aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. 

Toelichting: 
Het onderzoek zal de volgende hoofdvragen moeten beantwoorden: 

1. Is de rampenbestrijding van de Poldercrash adequaat verlopen en op welke punten zijn verbeteringen 
mogelijk? 

2. Is de Veiligheidsregio Kennemerland goed voorbereid geweest op een dergelijk ongeval en welke 
verbeteringen zijn nog mogelijk? 

De IOOV wordt gevraagd het onderzoek binnen 10 weken af te ronden en een rapportage op te leveren. 
Voorgesteld wordt om te komen tot een gezamenlijk opdrachtgeverschap, omdat zowel de gemeente Haar
lemmermeer als de Veiligheidsregio Kennemerland vanuit een verschillende verantwoordelijkheid willen 
weten of en welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Financiële gevolgen: 

• P.m. 

Bijlage(n): 
• Onderzoeksopdracht Poldercrash aan IOOV. 

Vooroverleg met: 

Advies: 

MT CBV VPK VT OR 

Resultaat: 

Ter afhandeling: 

MT CBV VPK VT OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 

(2009-03-23 ab opdracht onderzoek ioov oplegnota) 



Aan : Dagelijks Bestuur VRK 

Van : Directie VRK 

Onderwerp : Opdracht onderzoek IOOV inzake de poldercrash 

De poldercrash is een ramp, die veel leed veroorzaakt bij de nabestaanden en slachtoffers. Voor zover 
op dit moment bekend is hebben de hulpverleningsdiensten en de gemeenten tot nu toe goed 
geacteerd. Er is hard gewerkt en een enorme inzet getoond. Het beeld is dat er gegeven de 
omstandigheden alles aan gedaan is om de hulpverlening en de rampenstrijding zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Dit blijkt ook uit de berichtgeving van de media en de reacties van de Minister 
President en de minister van Binnenlandse Zaken. Afgelopen maandag heeft zij in een toespraak 
zichtbaar tevreden geconstateerd dat Kennemerland een ramp van deze omvang aankan. 

Op dit moment zijn we, samen met de gemeente Haarlemmermeer en andere hulpverleningsdiensten 
bezig met de afwikkeling van de ramp. Voor onze medewerkers zijn verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd en zijn de bedrijfsopvangteams actief. Het GGD/GHOR-proces 'nazorg' aan zowel 
slachtoffers, nabestaanden, omwonenden en burgers die hulp hebben verleend, loopt volop en zal nog 
enkele jaren duren. In een separate notitie zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

De poldercrash geeft de mogelijkheid te leren van dingen die minder goed gegaan zijn. Dit sluit aan bij 
de houding die de VRK de afgelopen jaren heeft aangenomen in het proces van Territoriale 
Congruentie. Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de 
oorzaak van de vliegtuigcrash en de wijze waarop de rampenbestrijding heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast heeft het Beleidsteam besloten tot een eigen onderzoek, uitgevoerd door een externe partij, 
om de verbeterpunten snel boven water te hebben. Op basis van dit onderzoek is het voor de 
Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer mogelijk verantwoording af te leggen aan de Raad. 

In ons land zijn er slechts drie instituten die een dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren: het COT, het 
NIFV en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Het COT is reeds betrokken als adviseur, 
het NIFV is ingezet door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hierdoor is alleen de IOOV 
beschikbaar voor het uitvoeren van een onderzoek. De IOOV is bovendien goed bekend met de regio 
en wij verwachten dat de inspectie in staat zal zijn om in een korte tijd een gedegen onderzoek te doen. 
De IOOV heeft inmiddels aangegeven de opdracht te willen aanvaarden en samen te werken met de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Het onderzoek zal de volgende hoofdvragen moeten beantwoorden: 

1. Is de rampenbestrijding van de Poldercrash adequaat verlopen en op welke punten zijn 
verbeteringen mogelijk? 

2. Is de Veiligheidsregio Kennemerland goed voorbereid geweest op een dergelijk ongeval en 
welke verbeteringen zijn nog mogelijk? 

Het onderzoek zal zich met name richten op de tijdspanne vanaf de melding tot en met de overdracht 
aan de gemeentelijke organisatie (2 maart 10.00 uur) en op de kritische processen. Het onderzoek 
wordt dus niet ingesteld om een schuldvraag te beantwoorden, maar om te leren van dit ongeval. 
De IOOV wordt gevraagd het onderzoek binnen 10 weken af te ronden en een rapportage op te 
leveren. 

Het Beleidsteam stelt voor te komen tot een gezamenlijk opdrachtgeverschap, omdat zowel de 
gemeente Haarlemmermeer als de Veiligheidsregio Kennemerland vanuit een verschillende 
verantwoordelijkheid willen weten of en welke verbeteringen mogelijk zijn. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de Veiligheidsregio heeft de 



verantwoordelijkheid voorbereidingen te treffen en te coördineren inzake rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Daarnaast houdt zij regelmatig multidisciplinaire evaluaties van grote incidenten 
(b.v. Scheepsbrand Velsen). 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer heeft op 3 maart 
ingestemd met een gezamenlijke opdracht aan de IOOV. Aan de orde is de vraag of het Dagelijks 
Bestuur van de Veiligheidsregio zich hierbij aansluit. 

Om dit onderzoek goed te begeleiden,dient een begeleidingscommissie geformeerd te worden 
bestaande uit: 
De heer mr. B.B. Schneiders, vice Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland. 
De heer drs. M. J.Bezuijen. Loco-burgmeester gemeente Haarlemmermeer 
De heer A. van Kempen, Directeur Veiligheid, gemeente Haarlemmermeer 
Mevrouw dr. I. van der Zande, directeur Veiligheidsregio, Regionaal Geneeskundig Functionaris 
De heer ing. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio, Commandant Brandweer Kennemerland 
Onafhankelijk extern deskundige (nog aan te wijzen). 

Het is niet te verwachten dat ook het Openbaar ministerie onderzoek doet, waarbij de gemeente en/of 
de Veiligheidsregio betrokken is. 

Om dit onderzoek te ondersteunen vraagt de directie van de veiligheidsregio het Veiligheidsteam een 
Onderzoek Ondersteuningsteam te formeren, waar de GHOR/GGD, politie, KMaR, brandweer en 
gemeenten deel van uit maken. 
Het Veiligheidsteam is samen met de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de juiste gegevens, het organiseren van de interviews en het begeleiden van de 
medewerkers daarbij, het communiceren in de eigen organisatie en het organiseren van (externe) 
bijeenkomsten. Dit geldt zowel voor het onderzoek van de Onderzoeksraad als het onderzoek van de 
IOOV. 
De ervaring leert dat de Onderzoeksraad ongeveer eenjaar nodig zal hebben om het onderzoek af te 
ronden. Het Onderzoeks Ondersteuningsteam zal gedurende deze periode actief blijven. 
De afstemming met de Onderzoeksraad is in handen van de begeleidingscommissie. 

Naast de bovengenoemde onderzoeken en gremia is er vanuit de gemeente een project Nafase gestart. 
De evaluatie hiervan zal op een later tijdstip plaatsvinden en u zult daarover nader geïnformeerd 
worden. 

De regionaal commandant zal er zorg voor dragen dat het Bestuur regelmatig geïnformeerd en op de 
hoogte gehouden zal worden over de ontwikkelingen en de te nemen stappen. 



NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Vaststelling verslag vergadering van 18 december 2008 

Agendanummer: 5 

Datum: 23 maart 2009 

Afdeling: VRK/HS 

Auteur(s): E. Groot 

Tel.: 023-5159760 

Pagina: 1 van 1 

Korte inhoud / probleemstelling: 

Bijgaand wordt u het concept-verslag van de vergadering van 18 december 2008 ter vaststelling aangeboden. 

Advies / voorstel: 

• Het verslag van de vergadering van 18 december 2008 conform het ontwerp vast te stellen. 

Toelichting: 

• N.v.t. 

Financiële gevolgen: 

• N.v.t. 

Bijlage(n): 

• Concept-verslag van 18 december 2008. 

Vooroverleg met: 

Advies: 

(G)MT CBV VPK VT OR 

Resultaat: 

Ter afhandeling: 

(G)MT CBV VPK VT OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 

(2009-03-23 ab vaststelling verslag oplegnota) 



Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 
Holdingstaf 

CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR VRK 
i.o. VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 

Aanwezig: 

Mede aanwezig: 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevrouw drs. MJ. van Ravesteyn-Kramer (Bloemendaal) 
De heer mr. V.H. Bruins Slot (Bloemendaal) 
Mevrouw H. van der Molen (Haarlem) 
De heer mr. B.B. Schneiders (Haarlem) 
De heer drs. Th.L.N. Weterings (Haarlemmermeer/voorzitter, tot 13.00 uur) 
De heer dr. T.C.M. Horn (Haarlemmermeer) 
Mevrouw M.J.P. Vink-van Bruggen (Haarlemmerliede en Spaarawoude) 
De heer O.R. Wagner (Heemskerk) 
Mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (Heemstede) 
De heer mr. N. Meijer (Zandvoort) 
De heer G.J.W. Toonen (Zandvoort) 

De heer ing. A.F.M. Schippers MPA (directeur VRK/BK/secretaris) 
Mevrouw dr. I. van der Zande (directeur VRK/GGD/locosecretaris) 
De heer mr. E. Groot (directiesecretaris VRK/B&O) 
De heer D. Broere (controller VRK/F&C) 
De heer J.E. de Boer (Notuleerservice/verslag) 

Mevrouw M. Beens-Jansen (Bennebroek) 
De heer P. Brolsma (Bennebroek) 
De heer J.F.C, van Leeuwen (Beverwijk) 
Mevrouw J.W.J. Dorenbos-de Hen (Beverwijk) 
De heer H.B. Bruijn (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 
De heer J.R.A. Nawijn (Heemskerk) 
Mevrouw drs. A.E.H. Baltus (Uitgeest) 
Mevrouw M.W.T. Bokking (Velsen) 
De heer A. Sely (Uitgeest) 
De heer mr. P.A.G. Cammaert (Velsen) 
De heer A. van de Velden (coördinerend gemeentesecretaris) 
De heer B.R. Visser MPA (korpschef politie Kennemerland) 
De heer S. Koycu (beleidsmedewerker provincie Noord-Holland) 

1. Opening en mededelingen 

De heer Weterings opent om 12.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder mevrouw Van 
Ravesteyn, waarnemend burgemeester van Bloemendaal, welkom. Hij doet mededeling van de afmeldingen. De 
heren Meijer en Wagner worden later verwacht. Er zijn geen andere mededelingen. 

De heer Weterings stelt vast dat er 11 afwezigen zijn waardoor het vereiste vergaderquorum niet aanwezig is. 
Hij sluit de vergadering en heropent om 12.20 uur met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 20 
Gemeentewet de vergadering. 

2. Vaststelling agenda 

Het ab besluit: 

- De gewijzigde agenda, inclusief de oefenkalender 2009, zonder wijzigingen vast te stellen. 

Ter besluitvorming 

3. Vaststelling verslag van 25 september 2008 
- Tekstueel en inhoudelijk: 

Mevrouw Heeremans staat ten onrechte bij de lijst van afwezigen genoemd; zij was aanwezig. 



Bladzijde 2. Op de vraag van mevrouw Vink antwoordt de heer Schippers dat geen manager voor het 
contingent vrijwilligers zal worden aangesteld. Bedoeld is dat meer aandacht zal worden besteed aan het 
vrijwilligersmanagement van de 475 vrijwilligers die het regionaal brandweerkorps telt. 

Bladzijde 5. Op de vraag van mevrouw Vink of behalve zijzelf ook de overige bestuursleden een 
(nieuw) rampenpasje hebben ontvangen, zegt de heer Schippers toe dat de uitgifte hiervan in het kader 
van het toegangsbeleid voor het nieuwe MICK - waarin het RCC is gevestigd - wordt bezien 

Het ab besluit: 
- Het verslag van 25 september 2008 rekening houdend met bovengenoemde correcties vast te stellen. 

4. Benoeming lid dagelijks bestuur 

De heer Bruins-Slot meent dat het slinkende aantal deelnemende gemeenten aanleiding zou moeten zijn de 
samenstelling van het dagelijks bestuur te bezien. Dit om te voorkomen dat sommige gemeenten niet in het db 
vertegenwoordigd zijn. De heer Weterings antwoordt dat in het eerste kwartaal van 2009 de voorzitter van het 
db een voorstel doet of er aanleiding is de bestuursamenstelling ter herzien en zo ja, op welke wijze. Ook de 
nieuwe Wet op de veiligheidsregio's, die mogelijk eerder dan in 2010 in werking treedt, kan hiervoor een 
aanleiding vormen. Overigens herinnert hij aan de afspraak dat de burgemeesters die niet in het db zitting hebben 
welkom zijn om deel te nemen aan de vergaderingen van het db. 

Het ab besluit: 
- Mevrouw drs. M.J.C. Heeremans - burgemeester van de gemeente Heemstede - met ingang van heden te 

benoemen tot lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

5. Bestuursrapportage 2008 VRK 2008 nr. 2 

Bladzijde 7, vergoedingen vrijwilligers. Mevrouw Kuiper verwijst naar het door mevrouw Heeremans in het db 
ingenomen standpunt met betrekking tot het budgettair neutraal verrekenen van kostenverhogingen als gevolg 
van de gewijzigde operationele grenzen. Het grotere aantal uitrukken door Heemstede ten behoeve van de 
Haarlemmermeer mag niet tot een kostenstijging voor Heemstede leiden. 
Bladzijde 12, opleiden en oefenen vrijwilligers. Mevrouw Kuiper wijst erop dat alle gemeenten zijn ingestapt op 
kwaliteitsniveau 6. De structurele toename van de kosten zou niet te wijten mogen zijn aan het toetreden onder 
het niveau 6. Op de vraag van de heer Toonen merkt de heer Weterings op dat de berap niet afzonderlijk maar 
samen met de begrotingswijziging wordt vastgesteld. 
De heer Schippers antwoordt dat de stijging van de salarislast van de vrijwilligers als gevolg van het vaker 
uitrukken verschillende oorzaken heeft. De directie is bezig deze in beeld te brengen. Een van de oorzaken is het 
werken op basis van de operationele grenzen hetgeen voor sommige gemeenten tot een taakverzwaring (meer 
uitrukken) heeft geleid. Bij het vaststellen van het dekkingsplan is afgesproken dat dit met gesloten beurzen zou 
gebeuren. Omdat een en ander is gebaseerd op een besluit van vóór 1 juli 2008 vindt hierover bilateraal overleg 
plaats met en tussen de betrokken gemeenten. De gemeenten zijn inderdaad toegetreden op kwaliteitsniveau 6. 
De nieuwe leidraad met betrekking tot opleiden en oefenen vraagt een grotere inspanning van de VRK. De 
directie zal het db een expliciet besluit voorleggen over het wel of niet opleiden en oefenen volgens de nieuwe 
leidraad en de (financiële) consequenties die dit met zich meebrengt. 

Het ab besluit: 
- Kennis te nemen van de inhoud van de bestuursrapportage 2008 nr. 2 VRK. 

6. Vaststelling begrotingswijziging 2008 nr. 1 

De heer Weterings bevestigt de opmerking van mevrouw Kuiper dat de gemeenteraden niet, zoals in het besluit 
staat vermeld, instemmen met de begrotingswijziging doch er hun gevoelen over kenbaar kunnen maken. Het 
besluit zal in deze zin worden aangepast. Mevrouw Kuiper wijst op een mogelijk telfout in de derde staat/tabel 
van bijlage 2. De heer Broere zal dit nagaan. 

Het ab besluit: 
1. De begrotingswijziging 2008 nr. 1 VRK vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de budgettair 

neutrale mutaties als gevolg van bestuursafspraken brandweer, de overname van de ambulancezorg van 
de gemeente Haarlem, de ontvangst van regionale en interregionale versterkingsgelden en overige 
ontwikkelingen. 

2. De begrotingswijziging na vaststelling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 



7. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling VRK 

Geen opmerkingen. 

Het ab besluit: 
1. Het voorontwerp-Besluit eerste wijziging GR VRK vast te stellen. 
2. Het voorontwerp-Toelichting op het onder 1 bedoelde besluit vast te stellen. 
3. De onder 1 en 2 bedoelde stukken aan te bieden aan de bestuursorganen van de regiogemeenten met het 

verzoek vóór 1 april 2009 in te stemmen met de voorgestelde eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling VRK. 

8. Overdracht materieel en materiaal regionalisering brandweer 

De Weterings merkt op dat het bestuur geen besluit neemt over een conceptoverdrachtsdocument. Het 
voorliggende stuk geeft het format aan voor de uitwerking van de besluiten. De heer Schippers vult aan dat met 
betrekking tot de btw-problematiek een gesprek heeft plaatsgevonden met de Belastingdienst. Deze zal 
schriftelijk bevestigen dat het overdragen van materiaal en materieel geen gevolgen voor de btw heeft. 
Brandweerkazernes die jonger zijn dan tien jaar of waarin de afgelopen tien jaar forse investeringen zijn gedaan 
vormen nog wel een probleem. De belastinginspecteur komt hierop nog terug. De heer Schippers stelt voor om 
de btw-aspecten bilateraal met de betrokken gemeenten voor de betreffende kazernes te bespreken. De 
bevindingen zullen vervolgens aan het db worden voorgelegd. 
De heer Meijer merkt op dat Zandvoort met het voorstel akkoord gaat. Daarnaast vraagt hij aandacht voor het 
feit dat na de overdracht van materiaal en materieel en de latere vervanging hiervan uit een gezamenlijk budget 
de indruk zou kunnen ontstaan dat er voortaan één norm geldt voor materiaal en materieel. Anders zou hiervoor 
een overgangstermijn moeten gelden. Het kan namelijk voorkomen dat gemeenten voor een zelfde type 
materieel, bijvoorbeeld een brandweerauto, verschillende bedragen voor vervanging reserveren. Dit kan leiden 
tot ongelijkheid. Aan de bestuursafspraak moet daarom ook een kwaliteitseis worden gekoppeld. Tot het moment 
waarop alle gemeenten hetzelfde kwaliteitsniveau hebben bereikt, moeten verschillen in positieve of negatieve 
zin ten gunste/ten laste van de betrokken gemeente komen. 
Met betrekking tot het terugdringen van loze brandmeldingen heeft Zandvoort met een gezamenlijke aanpak 
(project) goede resultaten bereikt. Ook is hiermee de veiligheidsbeleving verbeterd en blijven de kosten 
beheersbaar. Gezocht moet worden naar een evenwicht in de inspanningen die gemeenten zich getroosten om het 
aantal loze meldingen terug te dringen. De heer Schneiders onderschrijft de suggesties van de heer Meijer om 
gezamenlijk naar een praktisch evenwicht in budgettaire neutraliteit en een gemeenschappelijk kwaliteitsniveau 
te zoeken. De heer Wagner vult aan dat het van belang is om tot een gezamenlijke formulering van de gewenste 
normen te komen. 

De heer Schippers wil over deze onderwerpen graag het initiatief houden. In de bestuursovereenkomst is een 
principe afgesproken over de verhouding tussen prijs en kwaliteit. In opdracht van het bestuur wil de directie 
graag een voorstel ontwikkelen op basis waarvan de uitgangspunten kunnen worden vastgesteld. In het db zijn 
afspraken gemaakt om het aantal loze meldingen terug te dringen. Medio 2009 zal gerapporteerd worden over de 
per gemeente bereikte resultaten. Dan kan worden beoordeeld of de gemeenten met elkaar in de pas lopen. 
De heer Horn vraagt zich af of, gelet op het feit dat het btw-vraagstuk gedeeltelijk is beantwoord, nu het juiste 
ab-besluit voorligt. De heer Broere verwacht dat de Belastingdienst nog in 2008 het standpunt met betrekking 
tot het btw-aspect van de overdracht kenbaar zal maken. De heer Schippers pleit ervoor het onderwerp 
huisvesting nog niet in het overdrachtsdocument op te nemen. Voor gemeenten met kazernes ouder dan tien jaar 
is er geen probleem en kan de overdracht plaatsvinden. Voor de andere kazernes is nader overleg nodig en zullen 
de uitkomsten aan het db worden gemeld. 

De heer Weterings concludeert dat de actuele situatie met betrekking tot het btw-aspect van de huisvesting in 
een begeleidende brief aan de gemeenten zal worden beschreven. Omdat de Belastingdienst nog niet formeel 
heeft gereageerd is het verstandig het voorbehoud onder punt 2 van het ab-besluit te handhaven. 

Het ab besluit: 
1. In te stemmen met: 

- de overgangsdatum van materiaal, materieel en overige aan de brandweer gerelateerde activa en 
(onderhouds)budgetten per 1 april 2009; 
de voorgestelde wijze van waardebepaling; 

- de voorgestelde wijze van financieel administratieve overdracht; 
- het format voor het overdrachtsdocument. 

2. Dit alles onder de voorwaarde van goedkeuring van de belastinginspecteur voor wat betreft de btw. 



3. Voor wat betreft de overdracht van brandweerkazernes die onder het btw regiem vallen nader in 
overleg te treden met de betreffende gemeenten. 

9. Huisvesting VRK 

Mevrouw Van der Zande licht toe dat op verzoek van het db nader is onderhandeld met de verhuurder (Spaarne 
Ziekenhuis). Dit heeft geleid tot een positief resultaat. Niet de actuele, maar de oorspronkelijke huurprijs zal 
worden gehanteerd. Ook komt er een tegemoetkoming in de kosten voor de nieuwbouw. Dat is een voordeel van 
130.000 euro over de looptijd van de huurovereenkomst (looptijd nog vijfjaar met een optie om tweeënhalf jaar 
te verlengen). 

Het ab besluit: 
1. Het besluit van 19 juli 2006 tot nieuwbouw ten behoeve van de VRK/GGD in te trekken. 
2. De locatie Zijlweg 200 bouwkundig en inrichtingstechnisch aan te passen om delen van het gebouw een 

andere VRK-bestemming (onder meer GGD-publieksfuncties) te kunnen geven. 
3. Ten behoeve van de huisvesting van het Facilitair Bedrijf circa 850 m2 netto (circa 1500 m2 VVO) bij te 

huren in het reeds deels gehuurde gebouw Spaarnepoort te Hoofddorp. 
4. In te stemmen met de financiële consequenties van bovenstaande, waarbij de (structurele) kosten 

opgevangen worden binnen de VRK-begroting. 

10. Oefenkalender 2009 VRK 

De heer Weterings zegt dat de burgemeesters hebben afgesproken prioriteit te geven aan nakoming van de 
oefenkalender. Dit houdt tevens in dat ingeval van verhindering van de burgemeester, net als bij een echte crisis, 
de locoburgemeester zal worden afgevaardigd. De heer Schippers vult aan dat het schema voor het grootste deel 
al is afgestemd met de betreffende secretariaten. Oefeningen op GRIP-4-niveau starten altijd op GRIP-3-niveau, 
zodat ook dit niveau in de oefening goed tot zijn recht komt. 

Het ab besluit: 

- De oefenkalender Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 2009 vast te stellen. 

Ter kennisname 

11. Beleidsbrief GGD Nederland inzake Wet publieke gezondheid 
Mevrouw Van der Zande licht toe dat de Wet publieke gezondheid sinds 1 december 2008 in werking is. Voor 
een deel van de infectieziekten zijn de verantwoordelijkheden van de burgemeester aangescherpt. Dat wil niet 
zeggen dat daarmee de verantwoordelijkheden van de portefeuillehouders Volksgezondheid zijn vervallen. 
Beiden dragen een eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het tijdelijke huisverbod. Van 
bijzondere betekenis is ook de Quarantainewet die toeziet op de luchthaven Schiphol en de zeehavens Velsen en 
Beverwijk. Aansluitend aan de vergadering zal een dvd over de nieuwe wet worden vertoond waaraan 
bestuurders van de VRK hebben meegewerkt. De heer Wagner vult aan dat ook de nieuwe 
verantwoordelijkheden in het kader van de ouderenzorg aandacht van het bestuur vragen. 

12. Vergaderschema 2009 VRK 

De heer Groot licht toe dat het verschil in het aanvangstijdstip van de gecombineerde ab/rc-vergadering wordt 
verklaard door het feit dat in een middendeel van deze vergaderingen ook multizaken aan de orde kunnen 
komen. De heer Toonen laat weten dat de kans groot is dat hij de vergadering van 8 april 2009 wellicht niet zal 
kunnen bijwonen. 

13. Rondvraag 

De heer Meijer informeert naar de monopoliepositie van de leverancier met betrekking tot het Openbaar 
Meldsysteem (OMS) in de meldkamer en de gehanteerde tarieven. De heer Schippers antwoordt dat het huidige 
contract (Bosch) een looptijd heeft van tien jaar. Omdat openbreking/opzegging mogelijk is, zal hij nagaan wat 
op dit punt de mogelijkheden zijn en dit aan de heer Meijer terugkoppelen. 

Op de vraag van mevrouw Vink naar de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het MICK antwoordt de heer 
Weterings dat in het voorjaar van 2009 een bezoek (eveneens voor raadsleden) georganiseerd zal worden. 

De vraag van de heer Schneiders of de piketregeling rond oud en nieuw in alle gemeenten sluitend is geregeld, 
wordt door de heer Schippers bevestigend beantwoord. 



De heer Bruins-Slot meldt dat dit zijn laatste vergadering is als lid van het algemeen bestuur. Hij zegt dank voor 
de prima sfeer in het bestuur en wenst de VRK en het personeel veel plezier en sterkte toe. De heer Weterings 
dankt de heer Bruins-Slot voor het vele werk dat in goede harmonie is verzet en het in de VRK gestelde 
vertrouwen. 

De heer Weterings draagt het voorzitterschap over aan de heer Schneiders en verlaat de vergadering. 

Mevrouw Van der Zande vraagt aandacht voor de Wet Ambulancezorg die op 2 december jl. door de Eerste 
Kamer is aangenomen. De directie zal terugkomen op de gevolgen van deze wet, die met name betrekking 
hebben op het feit dat per veiligheidsregio door de minister één vergunning wordt verleend (na een zwaarwegend 
GHOR-advies). Waar in Kennemerland drie vervoerders actief zijn, wordt een zekere concurrentie verwacht 
voor wat betreft de vraag welke aanbieder de vergunning krijgt. De gunning wordt niet openbaar aanbesteed. In 
de gunningprocedure kan de VRK meedoen. De heer Schneiders pleit ervoor goed te kijken naar de op te stellen 
criteria voor gunning en naar waarborgen tegen monopolistisch gedrag door de partij die de ambulancezorg mag 
gaan uitvoeren. 

Niets meer aan de orde zijnde wenst de heer Schneiders de aanwezigen een goede Kerst en een gezond 2009 
toe. De vergadering wordt om 13.05 uur gesloten. 



NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 VRK 

Agenda nr 

Datum: 

: 6 

23 maart 2009 

Reg.nr: 

Afdeling: 

Auteur(s): 

Tel.: 

VRK/Dir/F&A 

D. Broere 

023-5115887 

Korte inhoud / probleemstelling: 

Bijgevoegd treft u het controleprotocol voor de jaarrekening 2008 van de VRK aan. 
Evenals bij de controle van de jaarrekeningen van voorgaande jaren zal er ook deze keer expliciet aandacht 
aan de getrouwheid en rechtmatigheidstoetsing worden besteed. Met het protocol wordt de reikwijdte hiervan 
vastgesteld. 

Advies / voorstel: 

Het protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 VRK vast te stellen. 

Toelichting: 

• Zie bijgevoegd protocol. 
• De rapporteringstolerantie voor de accountant bij fouten of onzekerheden ligt op > 50.000 euro.De rap-

porteringstolerantie voor de accountant bij fouten of onzekerheden ligt op > 50.000 euro. 
Financiële gevolgen: 

• N.v.t. 

Bijlage(n): 

• Ontwerp-besluit; 
• Protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 VRK. 

Vooroverleg met 

Advies: 

MT CBV 

X 

VPK VT OR 

Resultaat: 

Ter afhandeling: 

MT CBV VPK VT OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 

(2009-03-23 ab protocol accountantscontrole 2008 oplegnota) Pagina: 1 van 1 



Veiligheidsregio Kennemerland 

Vaststelling protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 VRK. 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

Gelezen hebbende: 

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 februari 2009. 

Gelet op: 

Het bepaalde in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemer
land i.o. en de artikelen 197 en 213 van de Gemeentewet; 

Besluit: 

Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2008 van de VRK vast te 
stellen. 

Genomen in de openbare vergadering van 23 maart 2009. 

de secretaris, de voorzitter, 

ing. A.F.M. Schippers MPA drs. Th.L.N. Weterings 

(2009-02-23 db protocol accountantscontrole jaarrekening 2008 besluit) Pagina: 1 van 1 



Pagina 1 van 8 

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2008 
VAN VEILiGHEIDSREGIO KENNEMERLAND (VRK) 

1 Inleiding 

Bij besluit van 23 maart 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kenne-
merland aan Ernst & Young opdracht verstrekt de accountantscontrole als bedoeld in art 213 
GW voor de Veiligheidsregio Kennemerland uit te voeren. Ter voorbereiding en ondersteu
ning van de uitvoering van de accountantscontrole moet het Algemeen Bestuur echter nog 
een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt. 

Object van controle is de jaarrekening 2008 en daarmede tevens het financieel beheer over 
het jaar 2008 zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur en/of de directie van 
de Veiligheidsregio Kennemerland. 

1.1 Doelstelling 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij 
verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarre
kening 2008 van de Veiligheidsregio Kennemerland. 

1.2 Wettelijk kader 
De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat het Algemeen Bestuur één of meer accoun
tants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountants
verklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen Bestuur nade
re aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal 
in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving 
(het normenkader) van toepassing is in het kader van de controle van de rechtmatigheid. Het 
te hanteren normenkader is als bijlage bij dit protocol toegevoegd. 

Met dit controleprotocol stelt het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen vast die specifiek 
van toepassing zijn voor het controlejaar 2008. 

1.3 Procedure 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-
stemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de directie en de controller. Indien gewenst 
kan de accountant de rapportage toelichten in de vergadering van de het Dagelijks Bestuur 
en/of Algemeen Bestuur. 
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2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én 
rechtmatigheid) 

Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet 
bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
• de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva; 
het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeen
stemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen; 

• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag 
of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 
het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 
186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten) alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) 
bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en ba
lansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen "in overeenstemming zijn 
met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeen
telijke verordeningen '\ 

3 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 
De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de 
controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de 
jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en 
financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstole
rantie . De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert 
zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en 
extrapolaties. 

Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastge
stelde goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werk
zaamheden dan deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbands-
controles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 
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De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker
heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder 
dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan 
worden beïnvloed. 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te 
geven accountantsverklaring. 

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringstolerantie. Deze kan als 
volgt worden gedefinieerd: 
De rapporteringstolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voort
vloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering 
plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet 
tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van be
vindingen. De rapporteringstoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die 
het Algemeen Bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties 
zelf beïnvloedt. 
De rapporteringstolerantie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inachtneming 
van bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend 
met de rapporteringstolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtma
tigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen wor
den opgenomen. 

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringstoleran-
tie(s) opgenomen zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2008. 

Goedkeuringstolerantie 
Fouten in de jaar
rekening (% lasten) 
Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

Goedkeurend 
<1% 

<3% 

Beperking 
>I%<3% 

>3%<10% 

Oordeelonthouding 
-

>10% 

Afkeurend 
>3% 

-

Op basis van de begroting 2008 van de Veiligheidsregio Kennemerland betekenen bovenge
noemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa 
€ 500.000,- en een totaal van onzekerheden van circa € 1.500.000,- de goedkeurende strek
king van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. 

Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant el
ke fout of onzekerheid > € 50.000,- rapporteert. 
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4 Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatig-
heidscriteria 

Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij 
gemeenten en provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accoun
tantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 68), het NIVRA-discussierapport 'Financiële 
rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies' de NIVRA Audit Alert 17 (beide te 
raadplegen via www.nivra.nl), de ledenbrief van de VNG 'Accountantscontrole 2004' van 12 
augustus 2004 (zie www.vng.nl) en de Kadernota Rechtmatigheid van 1 juli 2008 van het 
Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) 

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onder
kend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk ge-
bruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, 
het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. 
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van 
deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal 
extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 

1. Het begrotingscriterium; 
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 
3. Het voorwaardencriterium. 

In de Audit Alert 17 van het NIVRA d.d. 9 februari 2006 en de Kadernota van het PRPG d.d. 
1 juli 2008 is over deze rechtmatigheidscriteria onder meer het volgende opgenomen. 

Ad 1. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn 
dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover 
het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige financiële be
heershandelingen. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het 
Algemeen Bestuur zoals geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeen
tewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsover-
schrijding past binnen het door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of wordt ge
compenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectieve
lijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het 
Algemeen Bestuur. 

Ad 2. VRK zal een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik 
moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt het 
bestuur zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. Indien de 
VRK geen toereikend M&O-beleid voert kan dit gevolgen hebben voor het accountantsoor-
deel. Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een be
langrijke (materiële) onzekerheid - die inherent is aan de regeling - blijft bestaan met be
trekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan wor
den gereduceerd, dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij 
de jaarrekening adequaat wordt weergegeven. 

http://www.nivra.nl
http://www.vng.nl
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Ad 3. Besteding en inning van gelden door de VRK zijn aan bepaalde voorwaarden verbon
den waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet
ten en regels van hogere overheden en de (eigen) regelgeving. De gestelde voorwaarden heb
ben in het algemeen betrekking op: 

• de omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; 
• deheffings- en/of declaratiegrondslag; 
• normbedragen (denk aan hoogte en duur); 
• de bevoegdheden; 
• het voeren van een administratie; 
• het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; 
• aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.. 

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. 
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toe
passing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt 
echter niet voor de voorwaarden in de gemeentelijke regelgeving. Omdat er (nog) geen gene
rieke criteria zijn vastgesteld, dient de accountant over zowel de generieke als de specifieke 
criteria in overleg te treden met het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is kaderstel
ler en wordt geacht de norm te stellen waaraan het Dagelijks Bestuur en de directie moet 
worden getoetst. Het Algemeen Bestuur dient dan ook op grond van een overzicht van alle 
voor de VRK geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren. 
Concreet betekent dit dat door het Algemeen Bestuur limitatief moet zijn bepaald aan welke 
in wet- en regelgeving vastgelegde, voor de VRK relevante, voorwaarden de accountant moet 
toetsen. 

5 Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing 

Algemeen 
Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie 
met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant hoeft niet vast te stellen of alle handelin
gen binnen de Veiligheidsregio conform de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De 
aandacht blijft beperkt tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen die als 
baten, lasten en/ of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord. Met an
dere woorden: het gaat om de financiële beheershandelingen. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Overdrachten aan of van natuurlijke personen en rechtspersonen (bijvoorbeeld subsidies) 
• Transacties waarbij een tegenprestatie wordt verkregen of geleverd 
• Financieringen, waaronder opgenomen en uitgezette leningen en daarbij behorende rente 

en aflossingen 
® Vermogenmutaties zoals mutaties van reserves en voorzieningen en de afschrijvingssys-

tematiek 
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Bovenstaande sluit in beginsel regels uit met betrekking tot handelingen en beslissingen van 
niet-financiële aard (bijvoorbeeld in relatie tot arbeidsomstandighedenwet of de privacywet
geving). Hierop dienen twee belangrijke nuances te worden aangebracht: 
• Handelingen en beslissingen van niet financiële aard dienen wel in de algemene zin te 

worden betrokken bij de inschatting van het algemene risicobeleid en -beheer van de 
VRK. De ratio hiervan is dat niet-financiële handelingen wel kunnen leiden tot financiële 

- risico's waarvoor bijvoorbeeld een voorziening zou moeten worden gevormd. Conform 
de BAPG dienen de niet financiële beheershandelingen marginaal door de accountant te 
worden getoetst. 

• De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van 
de jaarrekening. Zo worden de paragrafen in het jaarverslag niet op rechtmatigheidaspec-
ten getoetst. Wel wordt gekeken of het beeld dat in de paragrafen van het jaarverslag 
wordt gegeven niet botst met de jaarrekening. 

Rechtmatigheid binnen de reikwijdte van de accountantscontrole is een aspect dat duidt op de 
mate waarin het door de directie en dagelijks bestuur gevoerde (financiële) beheer in over
eenstemming is met de door het Algemeen Bestuur of hogere regelgevende instanties vastge
stelde normen. 

De accountant zal zich bij de rechtmatigheidcontrole primair richten op: 
• wetgeving waaraan de VRK haar bestaan ontleent zoals de Grondwet, Burgerlijk Wet

boek, Wet Gemeenschappelijke Regeling (GR); 
• wetgeving en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke 

uitkeringen en subsidies vanuit de EU, het Rijk en andere subsidieverstrekkende instan
ties; 

• wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voor de organisatie voorschrijven zoals 
statuten, verordeningen en reglementen; 

• fiscale en sociale wet- en regelgeving die door de Veiligheidsregio moeten worden nage
leefd; 

• algemene wet- en regelgeving zoals de Algemene Wet bestuursrecht, Wet Bescherming 
Persoonsgegevens, bezoldigingswetten en -besluiten, voorzover deze van invloed zijn op 
de financiële beheershandelingen; 

• de specifieke bepalingen van de GR, zoals bestuurbesluiten waaraan geldstromen zijn 
verbonden of die rechtstreeks betrekking hebben op financiële beheershandelingen en 
transacties. 

Voor de verdere invulling van de reikwijdte van de controle worden de uitgangspunten ge
hanteerd zoals opgenomen in de "Kadernota Rechtmatigheid van 1 juli 2008" zoals opgesteld 
door het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG). 
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De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2008 is gericht op: 

* de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom "Wetgeving extern" van de 
"Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij 
VRK" is opgenomen (bijlage A van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze di
recte financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen; 

* de naleving van de kaders zoals opgenomen in de kolom "Regelgeving intern" van de 
"Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij 
VRK" (bijlage A van dit protocol). Dit laatste voor zover van toepassing en uitsluitend 
voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. 

6. Rapportering accountant 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in 
het kort weergegeven als volgt: 

Interim-controles 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle 
uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht 
aan de directie. Bestuurlijk relevante zaken worden - afhankelijk van hun aard- ook tussen
tijds aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 

Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uit
gebracht aan het Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur en de directie. 
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het fi
nanciële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en 
een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het cri
terium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc). 
Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit 
controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag 
van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking 
tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomati
seerde informatieverzorging. 

Accountantsverklaring 
In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorge
schreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de ge
trouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor het Algemeen 
Bestuur, zodat deze de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarstukken kan vaststellen. 

Bijlagen: 

A. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij VRK. 
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NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Aantrekken geldlening materieel en materiaal. 

Agendanummer: 

Datum: 23 maart 2009 

Afdeling: VRK/Dir/F&A 

Auteur(s): F. Schippers/ 
D. Broere 

Tel: 023-5115887 

Pagina: 1 van 2 

Korte inhoud / probleemstelling: 

In het kader van de regionalisering lokale brandweer 2e fase wordt het lokale materiaal en materieel binnen
kort gefaseerd overgedragen aan de VRK. De overdracht zal geschieden op basis van de boekwaarde voor 
deze activa zoals die bij de gemeenten in de jaarrekening is verantwoord. 
De afschrijvingsmethoden en afschrijvingstermijnen bij de VRK-gemeenten zijn voor deze onderdelen 
(nagenoeg) gelijk. Voor de overdracht wordt per gemeente een overdrachtsdocument en bestuursafspraak 
opgesteld. Hiermee is een bedrag van ongeveer 12 miljoen gemoeid. 
Daarnaast zal in de loop van 2009 naar verwachting voor een bedrag van ongeveer 3 miljoen aan vervan
gingsinvesteringen gedaan moeten worden vanuit de door de gemeenten aan de VRK overgedragen 
meerjareninvesteringsplannen. 
Tenslotte speelt ook de financiële afwikkeling van de overdracht van de activa van de Ambulancezorg van 
Haarlem aan de VRK voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen. Dit zal naar verwachting in april 2009 
afgewikkeld worden. 
Het gaat dus in 2009 om maximaal 17 miljoen aan geldleningen die gefaseerd aangetrokken moeten worden. 
De regiogemeenten hebben aangegeven ervan uit te gaan dat de VRK zelfde benodigde geldleningen zal 
aantrekken om de af te wikkelen boekwaarden aan de gemeenten te vergoeden. De kapitaallasten hiervoor 
passen binnen de begroting van de VRK, inclusief de bestuursafspraken le en 2e fase. 
Wij stellen voor deze onderwerpen geldleningen tegen de meest gunstige condities voor een looptijd van 
minimaal 5 jaar bij de BNG, de Nederlandse Waterschapsbank, de Rabobank of een van de VRK-gemeenten 
aan te trekken. De condities waaronder de VRK geldleningen aan kan trekken zijn vergelijkbaar met de 
condities waaronder (grote) gemeenten geld kunnen aantrekken. Indien een van de regiogemeenten een 
(gedeelte van de) geldlening tegen vergelijkbare of betere condities kan en wil verstrekken aan de VRK zal 
deze in de afweging meegenomen worden. Als aanvullende geldleningen voor nieuwe onderwerpen 
benodigd zijn wordt hiervoor een nieuw voorstel aan het AB gedaan. 
Ingevolge het bepaalde in artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling VRK dient uw bestuur hiertoe een 
besluit te nemen. 

Advies / voorstel: 

1. Een geldlening van maximaal € 17 miljoen in fasen aan te gaan voor: 
de overdracht van lokaal brandweer materiaal en materieel aan de VRK: 12 miljoen. 
de financiering van vervangingsinvesteringen: 3 miljoen. 
de financiële afwikkeling van overdracht activa Ambulancezorg aan de gemeente Haarlem: 2 
miljoen. 

2. De directie VRK te mandateren om de geldlening van in maximaal € 17 miljoen aan te trekken e.e.a. 
conform het Mandateringsbesluit van de VRK. 

Toelichting: 

* Geen 

Financiële gevolgen: 

• Opgenomen in begroting VRK inclusief wijzigingen. 



NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Aantrekken geldlening materieel en materiaal. 

Agendanummer: 

Datum: 23 maart 2009 

Afdeling: VRK/Dir/F&A 

Auteur(s): F. Schippers/ 
D. Broere 

Tel.: 023-5115887 

Pagina: 2 van 2 

Bijlage(n): 

• Ontwerpbesluit 
• Artikel 36 GR VRK. 

Vooroverleg met: 

Advies: 

MT CBV 

X 

VPK VD OR 

Resultaat: 

Ter afhandeling: 

MT CBV VPK VD OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 



Veiligheidsregio Kennemerland 

Aantrekken geldlening materieel en materiaal 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Gelezen hebbende: 

• Het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 februari 2009; 

Gelet op: 

• De eerdere bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de overname van de Ambu
lancezorg van de gemeente Haarlem en de 2e fase van de regionalisering van de lokale 
brandweer; 

« Het bepaalde in de artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland; 

Besluit: 

1. Een geldlening van maximaal € 17 miljoen in fasen aan te gaan voor: 
de overdracht van lokaal brandweer materiaal en materieel aan de VRK: 12 miljoen, 
de financiering van vervangingsinvesteringen: 3 miljoen. 
de financiële afwikkeling van overdracht activa Ambulancezorg aan de gemeente 
Haarlem: 2 miljoen. 

2. De directie VRK te mandateren om de geldlening van maximaal € 17 miljoen aan te 
trekken e.e.a. conform het Mandateringsbesluit van de VRK. 

Genomen in de openbare vergadering van 23 maart 2009. 

de secretaris, de voorzitter, 

ing. A.F.M. Schippers MPA drs. Th.L.N. Weterings 

(2009-03-23 ab aantrekken geldlening vrk besluit) Pagina: 1 van 1 
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6. Van een besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 203 lid 2 van de Gemeentewet doet 
het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en aan de raden van de gemeenten. 

7. Op de wijzigingen van de begroting zijn de bepalingen van dit artikel, met uitzondering van de 
genoemde data, van overeenkomstige toepassing. 

REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 34: 
1. De daartoe door het algemeen bestuur aangewezen functionaris stelt vóór 15 mei volgend op het 

dienstjaar de ontwerp-rekening op en biedt deze aan het dagelijks bestuur aan. Het boekjaar is 
daarbij gelijk aan het kalenderjaar. De rekening en de daarbij behorende bescheiden dienen te zijn 
ingericht overeenkomstig de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. Bij de rekening is 
gevoegd een specificatie van de door elk van de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdrage. 

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 mei de rekening met de daarbij behorende bescheiden aan de 
raden van de deelnemende gemeenten, aan het algemeen bestuur alsmede ter controle aan de 
deskundige als bedoeld in artikel 35. 

3. De raden kunnen gedurende twee maanden na ontvangst van de desbetreffende rekening hun 
opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur. 

4. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en de eventuele opmerkingen van de raden en stelt 
deze vóór 15 juli daaropvolgend vast. 

5. Van de vaststelling van de rekening geeft het dagelijks bestuur terstond kennis aan de raden en aan 
gedeputeerde staten doch in ieder geval vóór 15 juli daarop volgend. 

6. De vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur en de daartoe door het algemeen 
bestuur aangewezen functionaris tot decharge, behoudens later in rechte gebleken 
onregelmatigheden. 

7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 32 lid 5 van de regeling bepaalde en 
het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats binnen drie maanden na vaststelling van de 
rekening. 

CONTROLE 

Artikel 35: 
1. Het algemeen bestuur wijst een deskundige aan die, met inachtneming van de in artikel 30 van de 

regeling bedoelde regels, belast is met de controle op het financieel beheer en de boekhouding van 
de door het algemeen bestuur aangewezen functionaris. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan het dagelijks bestuur het geldelijk beheer en de 
boekhouding te allen tijde aan een onderzoek onderwerpen. 

3. De controle geschiedt tenminste eenmaal per halfjaar ten aanzien van het geldelijk beheer en 
tenminste eenmaal per dienstjaar ten aanzien van de boekhouding in haar geheel. 

4. Van de controle wordt door de deskundige een verslag gemaakt. 
5. Het dagelijks bestuur zendt een exemplaar van het controleverslag terstond aan het algemeen 

bestuur en aan gedeputeerde staten. 
6. De dienst verschaft aan hen, die ingevolge het bepaalde in het eerste en tweede lid, tot het 

uitoefenen van controle of het instellen van een onderzoek bevoegd zijn, zo dikwijls als deze het 
vorderen, inzage van de kas, de boekhouding en de bescheiden en verstrekt desgewenst ook 
schriftelijk alle inlichtingen die door hen voor de uitoefening van hun taak nodig worden geacht. 

7. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde controle is artikel 213 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing. 

FINANCIERING 

Artikel 3 6 T _ ^ > 
T Het algemeen bestuur besluit tot het aangaan van geldleningen en rekeningcourant-

overeenkomsten en het uitlenen van gelden, met inachtneming van de daarvoor geldende 
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wettelijke bepalingen. De besluiten worden binnen twee weken na vaststelling gezonden aan 
gedeputeerde staten. 

2. Voor het betalen van rente en aflossing van aan te gane leningen en in rekening-courant op te 
nemen gelden staan de gemeenten garant voorzover door andere overheidsorganen geen garantie 
is verstrekt. 

3. De in het tweede lid bedoelde garantstelling door de gemeenten geschiedt naar verhouding van de 
inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de verplichting tot nakoming van de garantie van 
kracht is geworden; een en ander overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde aantallen. 

KOSTENVERDELING 

Artikel 37: 
1. De algemene kosten van het openbaar lichaam worden over de gemeenten omgeslagen op basis 

van de aantallen inwoners per 1 januari van dat dienstjaar, zoals gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

2. Onder algemene kosten wordt verstaan alle kosten die niet als specifieke kosten als bedoeld in het 
derde lid kunnen worden aangemerkt. 

3. Onder specifieke kosten worden verstaan die kosten die niet in redelijk gelijke mate ten behoeve 
van alle deelnemers zijn gemaakt. Het algemeen bestuur bepaalt welke kosten als zodanig moeten 
worden aangemerkt en stelt de nadere kostenverdeling vast. 

4. De specifieke kosten worden gedragen door de gemeenten die van de voorzieningen en diensten, 
waarvoor die kosten zijn gemaakt, gebruik hebben gemaakt en wel, zoveel mogelijk, in de mate 
waarin zulks geschiedde. 

5. De kosten die worden gemaakt ter vervulling van taken als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub t en 
artikel 12 lid 1 sub b en sub j worden gedragen door de gemeenten naar rato van het gebruik dat 
zij van de verleende diensten hebben gemaakt. 

HOOFDSTUK 6 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

BESTUURSRAPPORTAGES 

Artikel 38: 
Het dagelijks bestuur draagt tweemaal per jaar zorg voor de samenstelling van bestuursrapportages 
waarin de activiteiten van het openbaar lichaam alsmede de voortgang daarvan zijn beschreven. 

ARCHIEFBEPALINGEN: 

Artikel 39: 
1. Ten aanzien van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam zijn de voorschriften omtrent de 

zorg, de bewaring het beheer en het toezicht, geldend voor de archiefbescheiden van de gemeente 
Haarlem, van overeenkomstige toepassing. 

2. Het algemeen bestuur belast een functionaris van de dienst met de bewaring en het beheer van de 
archiefbescheiden als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE BEPALINGEN 

TOETREDING 

Artikel 40: 
1. Voor toetreding van een gemeente tot de regeling kan - met inachtneming van het gestelde in 

artikel 3 eerste lid van de Brandweerwet 1985 - worden volstaan met toezending van de daartoe 
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Inhoud / probleemstelling: 

Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet ambulancezorg (WAZ) aangenomen. De 
planning is dat de nieuwe wet op 1 januari 2011 in werking treedt. De WAZ heeft tot doel om de kwaliteit, 
doelmatigheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg te verbeteren en om een betere afstemming met het 
openbaar bestuur tot stand te brengen. 

In de WAZ wordt uitgegaan van regionaal georganiseerde ambulancezorg. Elke veiligheidsregio krijgt één 
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) -een rechtspersoon- en één vergunning voor ambulancezorg. In 
totaal komen in Nederland dus 25 RAV's met 25 vergunningen. Dit is veel minder dan het huidige aantal 
vergunningen voor ambulancevervoer. 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WAZ, zijn in het merendeel van Nederland al RAV's tot stand 
gekomen. In de regio Kennemerland is sprake van een RAV in oprichting. Nu de WAZ op afzienbare termijn 
in werking zal treden, zal de regionalisering van de ambulancezorg in Kennemerland voortvarend ter hand 
moeten worden genomen. 

In deze notitie wordt kort ingegaan op de huidige organisatie van de ambulancezorg in Kennemerland en op 
de belangrijkste bepalingen uit de WAZ. 

Het is aan het bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland, als verantwoordelijke voor de sector 
ambulancezorg van de GGD en de meldkamer ambulancezorg, om een richtinggevende voorkeur uit te 
spreken over de gewenste organisatie van de ambulancezorg in Kennemerland onder de nieuwe WAZ. 
Daarbij is van belang te bedenken dat de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport uiteindelijk de 
vergunning verleent. Het GHOR bestuur Kennemerland brengt een zwaarwegend advies uit. 

Het Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid heeft in de vergadering van 26 januari 2009 de 
ontwikkelingen besproken en het Dagelijks Bestuur geadviseerd de directeur GGD de opdracht te geven de 
gevolgen uit te werken voor het geval de VRK er voor kiest de vergunning aan te vragen. In de notitie komt 
ook aan de orde welke risico's er zijn als de VRK de vergunning niet krijgt toegewezen. In de vergadering 
van 23 februari jl. heeft het Dagelijks Bestuur hiertoe besloten. De notitie zal in Dagelijks en Algemeen 
Bestuur worden besproken. 

In de tweede helft van 2009 kunnen partijen de vergunning aanvragen. Dat betekent dat het bestuur VRK 
voor de zomer 2009 een besluit moet hebben genomen of zij de vergunning aanvraagt. 

In de bijlage vindt u een presentatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de 
implementatie van de WAZ. In de tweede bijlage vindt u het juridisch advies van Houthoff Buruma omtrent 
de vergunningverlingsprocedure. Dit advies is opgevraagd door de brancheorganisatie Ambulancezorg 
Nederland met de vraagstelling of de vergunningverleningsprocedure objectief, transparant en niet 
discriminatoir is. De achterliggende vraag daarbij is of de zittende vergunninghouders niet onderhands de 
vergunning kan worden verleend. 

Advies / voorstel: 
• Kennis te nemen van de inhoud van de notitie 'Wijzigingen ambulancezorg Kennemerland' en de 

door het Dagelijks Bestuur aan de directeur GGD gegeven opdracht de gevolgen uit te werken van 
het scenario dat de VRK er voor kiest de vergunning aan te vragen. 
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Toelichting: 

In de regio Kennemerland zijn op dit moment drie vergunninghoudende ambulancevervoerders actief: 
de sector ambulancezorg van GGD Kennemerland van de Veiligheidsregio Kennemerland ('de 
sector ambulancezorg'); 
de Ambulancedienst Kennemerland BV ('Connexxion'); 
VZA Ambulancedienst Amsterdam BV ('VZA'). 

De vergunningen voor het ambulancevervoer worden thans op basis van de huidige Wet ambulancevervoer 
door de provincie verleend. 

De sector ambulancezorg is een publieke organisatie. Connexxion en VZA zijn private organisaties. De 
huidige productieverdeling tussen de drie vervoerders is dat 46% van de ritten wordt uitgevoerd door de 
sector ambulancezorg, 34% door Connexxion en 20% door de VZA. De sector ambulancezorg voert dus de 
meeste ritten uit. 
De sector ambulancezorg verleent uitsluitend zorg in de regio Kennemerland. Connexxion en VZA zijn ook 
buiten de regio actief. 

De toewijzing van de ambulancezorg in Kennemerland vindt plaats door de meldkamer ambulancezorg die 
is ingesteld door het bestuur van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). De 
meldkamer maakt juridisch deel uit van de veiligheidsregio Kennemerland (VRK), zijnde het GHOR-bestuur 
Kennemerland. Sinds 4 december 2008 werkt de meldkamer ambulancezorg in Kennemerland gecoloceerd 
in de gemeenschappelijke meldkamer voor ambulancezorg, brandweer en politie (het MICK). Gecoloceerd 
houdt in: met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de drie kolommen. 

De drie ambulancevervoerders werken sinds 1 januari 2008 samen in de zogenoemde Regionale Ambulance 
Voorziening Kennemerland i.o. De samenwerking betreft met name de opleidingen voor het 
ambulancepersoneel, de regionale inzet van een aantal medewerkers (de Medisch Manager, een 
beleidsmedewerker en een opleidingsfunctionaris) en een aantal overige specifiek benoemde projecten. De 
samenwerking heeft nog geen formele status gekregen in de vorm van de oprichting van een rechtspersoon. 

De zorgverzekeraars financieren de ambulancezorg. 

De belangrijkste veranderingen als gevolg van de WAZ 
De belangrijkste veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de WAZ zijn de volgende: 

per veiligheidsregio wordt nog slechts één vergunning voor ambulancezorg verleend; 
de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt echter opgemerkt dat de minister 
kan optreden (ingrijpen) als de kwaliteit van de zorg tekort schiet; 
de vergunningverlening vindt plaats aan één RAV die een rechtspersoon moet zijn. De regio 
Kennemerland dient zich de komende periode te beraden over de wijze van aanvraag van de 
vergunning; 
de Minister van VWS gaat de vergunning verlenen in plaats van de provincies; 
de vergunning wordt verleend nadat de zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben gekregen een 
zienswijze in te dienen en het GHOR-bestuur de mogelijkheid heeft gehad om een zwaarwegend 
advies uit te brengen aan de Minister; 
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de Minister stelt de eisen en uitgangspunten vast waaraan de ambulancezorg moet voldoen. De eisen 
hebben onder meer betrekking op de personele, materiële en organisatorische voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor het op verantwoorde wijze verrichten van ambulancezorg en op de kosten van 
de ambulancezorg (artikel 4 WAZ). Bij de beoordeling van de aanvraag beoordeelt de Minister in 
hoeverre de aanvrager aan de eisen en uitgangspunten van de Minister voldoet; 
de eisen worden elke vier jaar geactualiseerd 
bij de aanvraag om een vergunning moet de aanvrager een plan overleggen; 
elke twee jaar vergelijkt de Minister de RAV's onderling over de wijze waarop zij aan de eisen 
voldoen. Als een RAV niet meer aan de eisen voldoet, kan de Minister de vergunning intrekken. 

Financiële gevolgen: 

• N.v.t. 

Bijlage(n): 

• Presentatie 'Implementatie van de WAZ' van het Ministerie van VWS. 
• Juridisch advies van Houthoff Buruma over de vergurmingverleningprocedure op verzoek van 

Ambulancezorg Nederland. 

Vooroverleg met: 

Advies: 

MT CBV VPK VT OR 

Resultaat 

Ter afhandeling: 

MT CBV VPK VT OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 
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HOUTHOFF B U R U M A 
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam 
Weena 355, Rotterdam 

Ambulancezorg Nederland 
T a v de heer K Reumer 
Postbus 489 
8000 AL ZWOLLE 

J M. Hebly / W M Ritsema van Eek 
advocaten 
T 010-2172 698 
F 010-2172 754 
j hebly@houttioff.com 

Rotterdam, 20 januari 2009 
Inzake: Ambulancezorg Nederland/advies WAZ 
Onze ref: 340000630/3707399 1 

Geachte heer Reumer, 

In vervolg op het telefonisch overleg vorige week dinsdag 13 januari jl en uw schrijven van 
woensdag 14 januari jl zenden wij u bijgaand onze eerste bevindingen naar aanleiding van de 
door u gestelde vragen 

Bijgevoegd is een memorandum van mijn Brusselse kantoorgenoot mr F G Wilman, waarin 
wordt ingegaan op de Europeesrechtelijke aspecten van de WAZ en de vergunningsverlenings-
procedure Tevens wordt in dit memorandum ingegaan op de Europeesrechtelijke aspecten ten 
aanzien van uw tweede vraag, in hoeverre aan de huidige vergunninghouders rechtstreeks (on
derhands) een vergunning kan worden verleend 

Tevens is bijgevoegd het memorandum van mijn kantoorgenote mr V M Reimert, ten aanzien 
van de bestuursrechtelijke aspecten van de door u gestelde vragen Dit memorandum gaat van
uit bestuursrechtelijke perspectief in op uw vraag over de rol van de marktwerking in de wetsge
schiedenis Tevens wordt ingegaan op uw derde vraag, of mogelijk sprake is van een onrechtma
tige overheidsdaad indien binnen een regio conform de wensen en het beleid van het Ministerie 
van VWS een RAV is gevormd en deze RAV voldoet aan het gestelde in het PvE, maar deson
danks geen vergunning verkrijgt 

leder memorandum is voorzien van een korte inleiding waarin het relevante kader wordt ge

schetst 

Houthoff Bumma is de handelsnaam van Houthoff Buruma N V, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr 342)6162) De algemene voorwaarden van 
Houthoff Buruma, waarin een beperking van aansprakelijkheid, de toepasselijkheid van Nederlands recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te 
's-Gravenhage zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden, maar zijn eveneens te vinden 
op wwwiiouthoff.com Houthoff Buruma Is the trade name of Houthoff Buruma N V with registered office in Amsterdam (Chamber of Commerce Amsterdam 
no. 34216182). Houthoff Buruma's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction 
of the District Court of The Hague are applicable to all work performed A copy of the general terms and conditions is available on request or at www houthoff com 

mailto:hebly@houttioff.com
http://wwwiiouthoff.com


HOUTHOFF BURUMA 

Graag verneem ik de reactie van AZN op onze bevindingen zoals verwoord in de beide memo
randa Uiteraard zijn wij beschikbaar voor overleg indien AZN op bepaalde aspecten een nadere 
toelichting of uitwerking wenst Ook kunnen wij AZN desgewenst bijstaan indien zij haar stand
punt richting het Ministerie wenst te verwoorden 

Wlstvri 

Holrtl 
idelijke groet, 
: Buruma N V 

JM\Hebly 

2/2 



HOUTHOFF BURUMA 

Memorandum 

Aan 
T a v 
Cc 
Van 
Datum 
Betreft 

1. 

1 1 

Inleiding 

Recentelij 

Ambulancezorg Nederland 
Dhr K Reumer 
W M Ritsema van Eek 
F G Wilman 
Concept d.d. 20 januari 2009 
Ambulancezorg Nederland / Advies WAZ 

k is de nieuwe Wet Ambulancezor g ("WAZ") aangenomi 
een aantal wijzigingen met zich in vergelijking met het huidige systeem In dit kader is 
vooral relevant dat voor elk van de 25 regio's één vergunning voor het verrichten van 
ambulancezorg zal worden verleend 2 In de huidige situatie is nog sprake van een groot 
aantal vergunninghouders per regio, al heeft de afgelopen jaren wel concentratie plaats
gevonden Deze concentratie is gestimuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport ("Ministerie") 

12 Op 9 januari jl heeft het Ministerie in een overleg met de sectororganisatie Ambulance
zorg Nederland ("AZN") aangegeven dat de hiervoor bedoelde vergunningen zullen wor
den verleend door middel van een objectieve, transparante en niet-discriminatoire pro
cedure In de optiek van het Ministerie houdt dit in dat de vergunningverleningprocedure 
zal worden opengesteld voor alle gegadigden 

13 Dit memorandum gaat - op hoofdlijnen - in op de Europeesrechtelijke aspecten van 
bovenbedoelde vergunningverlening Meer specifiek wordt, na een beknopt algemeen 
overzicht, ingegaan op de volgende twee vragen:3 

A In hoeverre bestaat op basis van het Europese recht een verplichting voor het Minis
terie tot het organiseren van een objectieve, transparante en non-discriminatoire 
vergunningverleningprocedure die voor alle gegadigden wordt opengesteld? 

B In hoeverre kan aan de wetsgeschiedenis van de WAZ en/of aan de eerdere opstel
ling van het Ministerie jegens de huidige vergunninghouders een argument worden 
ontleend om de vergunning rechtstreeks ("onderhands") te verlenen aan (een sa
menwerkingsverband van) de huidige vergunninghouders, voor zover deze partijen 
voldoen aan de relevante eisen? 

1 Het wetsvoorstel WAZ is op 2 december 2008 aangenomen door de Eerste Kamer Voor het meest recente wetsvoor

stel zie EK 2005-2006 29 835, A 
2 Artikel 3 WAZ 
3 Zie de adviesaanvraag van AZN ontvangen bij e-mail van de heer Reumer 15 januari jl 
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2. Juridisch kader 

WAZ 

2 1 Het wetsvoorstel WAZ voorzag in eerste instantie in een periodieke 'aanbesteding' van 
de vergunningen voor het verrichten van ambulancezorg Dat wil zeggen, alle gegadig
den zouden eens per vier jaar in concurrentie mogen meedingen naar deze vergunnin
gen Op aandringen van de Tweede Kamer is echter besloten om de vergunningen voor 
onbepaalde tijd te verlenen, omdat deze vorm van marktwerking niet passend werd ge
acht in de gezondheidszorg 4 

2 2 Op welke wijze de initiële vergunningen zullen worden verleend, is bij de behandeling in 
de Tweede Kamer niet of nauwelijks aan de orde gekomen Wel heeft de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("Minister") aangegeven dat hij niet voornemens is de 
vergunningen zonder meer te verlenen aan (de samenwerkingsverbanden van) de huidi
ge vergunninghouders 5 Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer 
heeft de Minister bevestigd dat hij wat dit betreft een transparante, objectieve en non-
discriminatoire procedure beoogt, waarbij alle gegadigden kunnen meedingen In geval 
van meerdere vergunningaanvragen voor dezelfde regio, zal de Minister de vergunning 
te verlenen aan de gegadigde die het best voldoet aan het programma van eisen en aan 
de relevante beleidsuitgangspunten 6 

2 3 De voor de vergunningverlening geldende nadere regelgeving zal worden vastgelegd in 
een Algemene Maatregel van Bestuur en in een Ministeriële Regeling7 Deze nadere re
gelgeving is op dit moment nog niet voorhanden Uiteraard zal deze regelgeving in een 
later stadium alsnog in aanmerking moeten worden genomen bij het beoordelen van de 
nu voorliggende vragen 

Relevant Europeesrechtehjk kader 

2 4 Europeesrechtelijk gezien is in dit verband op de eerste plaats het Europese aanbeste-
dingsrecht van belang Daarbij moet voorop worden gesteld dat het secundaire gemeen
schapsrecht op dit gebied - te weten: de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG 
en 2004/18/EG8 - hier niet van toepassing is In wezen bestaan hiervoor twee redenen 

2 5 Ten eerste kan de onderhavige vergunningverlening worden aangemerkt als het verle
nen van een concessie voor diensten Dienstenconcessies zijn expliciet uitgezonderd 

4 TK 2004-2005, 29 835 nr 20 en nr 38 
6 TK 2004-2005 29 835 nr 3 (p 4 en 9) en nr 5 (p 4) 
6 Handelingen EK 2 december 2008, o m 11-559 en 11-563 
7 Handelingen EK, 2 december 2008 11-562 Zie ook artikel 4 lid 6 WAZ 
8 Deze richtlijnen zijn omgezet naar Nederlands recht in het Besluit aanbesteding bijzondere sectoren f Bass') respectie
velijk hBt Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten ( Bao") 

2/8 



HOUTHOFF BURUMA 

van de werking van het secundaire aanbestedingsrecht.9 Ten tweede zijn ambulance
diensten te kwalificeren als zgn B-diensten Hiervoor geldt op basis van de aanbeste
dingsrichtlijnen een zeer beperkt regime In het bijzonder geldt hiervoor geen verplichting 
om de verlening van zulke diensten vooraf bekend te maken en hiermee actief mededin
ging te generen 10 

2 6 Niettemin heeft het Europese Hof van Justitie EG ("HvJ EG") in een serie uitspraken 
bepaald dat ook voor dergelijke gunningen die niet onder de aanbestedingsrichtlijnen 
vallen, in principe bepaalde transparantieverplichtingen gelden Deze verplichtingen gel
den op basis van de fundamentele beginselen van het EG-Verdrag, zoals het verbod van 
discriminatie naar nationaliteit, het recht van vestiging en het vrij verkeer van diensten 11 

Dat onder de WAZ gewerkt wordt met een vergunningensysteem - en niet met een 'for
mele' aanbesteding - doet mijns inziens als zodanig niet af aan de toepasselijkheid van 
deze verplichtingen Dit volgt uit het algemene uitgangspunt dat nationaalrechtelijke kwa
lificaties niet van belang zijn voor de Europeesrechtelijke beoordeling 12 

2 7 Onder omstandigheden brengt de hier bedoelde transparantieverplichtingen mee dat 
actief mededinging moet worden gegenereerd, door vooraf de relevante gegevens ter 
beschikking te stellen aan (mogelijk) gegadigde partijen Gunning zonder enige vorm van 
transparantie zal in de regel leiden tot een inbreuk op bedoelde verdragsbeginselen, 
waardoor onrechtmatig wordt gehandeld i3 

2 8 Daarbij moet echter worden opgemerkt dat deze rechtspraak van het HvJ EG op dit 
moment nog niet volledig is uitgekristalliseerd Zo is naar huidig recht in bepaalde geval
len discussie mogelijk over de vraag wanneer transparantie moet worden betracht, en 
wat deze transparantie in een concreet geval zou moeten inhouden Voor zover relevant 
wordt daar in het onderstaande meer uitgebreid op ingegaan 

3. Vraag A: verplichte openstelling vergunningverlening? 

Algemeen 

3 1 Uit de bovenstaande schets van het Europeesrechtelijke kader volgt dat de stelling van 
het Ministerie dat de vergunningen dienen te worden verleend door middel van een ob
jectieve, transparante en non-discriminatoire procedure die voor alle gegadigden wordt 

Artikel 16 Bao Zie ook artikel 1 sub m Bao 
10 Artikel 21 Bao Zie categorie 25 van Bijlage 2B bij het Bao 
" Artikel 12,43 respectievelijk 49 EG-Verdrag 
12 Zie ook artikel 86 lid 1 EG-Verdrag dat bepaalt dat lidstaten met betrekking tot (o m) ondernemingen aan wie zij een 
uitsluitend recht toekennen geen enkele maatregel mogen nemen of handhaven die in strijd is met de regels van het EG-
Verdrag Vergunningverlening voor hst uitvoeren van ambulancezorg moet worden aangemerkt als het toekennen van 
een uitsluitend recht Zie HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-475/99 (Ambulanz Glöcknei) 
13 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 7 december 2000 zaak C-324/98 (Telaustria) en de hieronder aangehaalde jurisprudentie 

3/8 



HOUTHOFF BURUMA 

opengesteld, naar mijn mening niet onbegrijpelijk is 14 Met name lijkt het uitschrijven van 
een dergelijke procedure voor het Ministerie, Europeesrechtelijk bezien, de minst risico
volle weg Mede gelet op de hiervoor genoemde onzekerheden op dit gebied, zou een 
keuze van het Ministerie om de vergunningen onderhands te verlenen al snel een zeker 
risico met zich brengen van handelen in strijd met de beginselen van het EG-Verdrag 

3 2 Dit betekent echter niet dat het Europese recht geen enkel argument biedt ter onder
bouwing van de stelling dat onderhandse vergunningverlening in het onderhavige geval 
toch toelaatbaar geacht kan worden De verschillende opties komen hieronder achter
eenvolgens kort aan de orde. Voor elk daarvan geldt dat in overleg nader bepaald zal 
moeten worden in hoeverre deze argumenten opgaan in het licht van de omstandighe
den van het onderhavige geval 

Optie 1 • geen duidelijk grensoverschrijdend belang 

3 3 In betrekkelijk recente rechtspraak heeft het HvJ EG bepaald dat bij de onderhandse 
gunning van B-diensten (zoals ambulancediensten) schending van het EG-Verdrag niet 
aan de orde is, indien er geen sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang 15 

Het HvJ EG heeft er daarbij op gewezen dat voor B-diensten in de Europese aanbeste
dingsrichtlijnen nu juist geen volledige Europese aanbestedingsplicht is opgenomen, 
omdat de Europese wetgever is uitgegaan van de premisse dat voor dergelijke vormen 
van dienstverlening geen grensoverschrijdende interesse bestaat 

3 4 Daarom zou AZN kunnen beargumenteren dat de onderhavige diensten geen duidelijk 
grensoverschrijdend belang vertegenwoordigen en dat de bedoelde verplichtingen uit het 
EG-Verdrag dus niet aan de orde zijn Het al dan niet bestaan van een grensoverschrij
dend belang moet worden beoordeeld aan de hand van factoren zoals de financiële 
waarde van het contract, de kenmerken van de betrokken markt en de geografische 
plaats van uitvoering 16 

3 5 Op het eerste gezicht lijkt met name de waarde die gemoeid is met de vergunningsver
lening erop te wijzen dat er wèl grensoverschrijdende interesse kan bestaan voor de 
vergunning Dat geldt vooral omdat de duur van de vergunning onbepaald is Aan de an
dere kant lijken de kenmerken van de markt zodanig, dat grensoverschrijdende interesse 
niet direct voor de hand ligt (hoge mate van specialisatie; forse investeringen in perso-

14 Overigens blijkt uit de kamerstukken niet duidelijk dat het Ministerie haar opstelling baseert op de hiervoor genoemde 
jurisprudentie van het HvJ EG De Raad van State motiveert de stelling dat een transparante en op concurrentie gerichte 
vergunningverleningprocedure noodzakelijk is veeteer vanuit overwegingen van efficiëntie en effectiviteit, dan vanuit het 
Europese recht Zie TK 2004-2005 29 835, nr 5 (p 3 en 5) 
15 HvJ EG 13 november 2007 zaak C-507/03 {An Post) 
18 Commissie, Interpretatieve Madedeling over B-diensten en opdrachten onder de drempel Pb EU 2006, C179/2, HvJ 
EG 15 mei 2008 zaken C-147/06 en C-148/06 {SECAP/Torino) 
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neel en materieel; verschillen met omringende landen; etc) De geografische plaats van 

uitvoering verschilt uiteraard per regio 

3 6 In dit kader kan worden opgemerkt dat Nederland in een betrekkelijk recente procedure 
voor het HvJ EG heeft betoogd dat de verlening van ambulancezorg geen verband houdt 
met de Europese interne markt17 Hoewel dit altijd per geval beoordeeld moet worden, 
lijkt dit een aanwijzing dat Nederland (dwz het Rijk) van mening is dat zulke diensten in 
het algemeen geen duidelijk grensoverschrijdend belang vertegenwoordigen 

Optie 2 uitzonderingen EG-Verdrag 

3 7 In de jurisprudentie van het HvJ EG zijn verschillende voorbeelden te vinden van andere 
uitzonderingen op de hiervoor besproken verplichtingen op basis van het EG-Verdrag 
Voor zover hier relevant kan gedacht worden aan rechtvaardiging op basis van dwin
gende redenen van algemeen belang {waarborgen gezondheidszorg),18 de kwalificatie 
van de ambulancezorg als dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 
86 lid 2 EG-Verdrag,19 danwei de noodzaak het rechtszekerheidsbeginsel in acht te ne-

20 

men 
3 8 Voor elk van deze uitzonderingsgronden is voorstelbaar dat deze in dit geval worden 

ingeroepen Een belangrijk aspect bij de toetsing of deze uitzonderingen in dit concrete 
geval toepasbaar zijn, is echter de evenredigheidstoets Voor een geslaagd beroep zal 
moeten worden aangetoond dat onderhandse vergunningverlening een geschikt en 
noodzakelijk middel is om het ingeroepen doel te bereiken 

3 9 Hoewel dit nader zou moeten worden onderzocht, lijkt het op voorhand de vraag of dit 
hier voldoende kan worden aangetoond Anders gezegd, het lijkt niet eenvoudig om aan 
te tonen dat onderhandse vergunningverlening echt de enige manier is om de verlening 
van de gevraagde ambulancezorg te garanderen Daarbij moet ook In aanmerking wor
den genomen dat de hier bedoelde uitzonderingen in principe restrictief (beperkt) moe
ten worden uitgelegd Dit bemoeilijkt een geslaagd beroep hierop 

Optie 3. wel transparantie, geen concurrentie 

310 Als gezegd is momenteel niet uitgekristalliseerd welke mate van transparantie betracht 
dient te worden op basis van het EG-Verdrag Dit gegeven laat ruimte voor een betoog 
dat in het onderhavige geval - mede gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden 
(optie 1 en 2) - volstaan kan worden met een beperkte vorm van transparantie Zo kan 
voorgesteld worden om niet vooraf een soort oproep tot mededinging te publiceren (zo-

17 HvJ EG 18 december 2007, zaak C-532/03 (Ierse ambulances) 
18 HvJ EG 13 september 2007 C-260/04 (Commissie/Italië) 
19 Conclusie AG Stix-Hackl 12 april 2005, zaak C-231/03 (Coname) Zie ook HvJ EG 25 oktober 2001 zaak C-475/99 

(Ambulanz Glöckner) 
20 HvJ EG 17 juli 2008, zaak C-347/06 {ASM Brescia) 
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als het Ministerie nu kennelijk voorstaat), maar om enkel een bericht te publiceren met 
de strekking dat het Ministerie voornemens is de vergunningen aan bepaalde partijen te 
verlenen Eventuele (vermeend) benadeelde partijen kunnen zich dan binnen een be
paalde termijn tot het Ministerie en zo nodig tot de rechter wenden, indien zij menen dat 
deze voorgenomen vergunningverlening onrechtmatig is 

3 11 Gesteld kan worden dat op deze manier nog steeds afdoende gewaarborgd is dat de 
fundamentele beginselen van het EG-Verdrag worden gerespecteerd, althans dat ge
toetst kan worden dat deze beginselen niet worden geschonden Naar mijn mening is 
verdedigbaar dat de huidige stand van de rechtspraak ruimte laat voor een dergelijk be
toog 21 Bovendien kan ter verdere onderbouwing ook worden gewezen op recente ont
wikkelingen op Europees wetgevingsgebied22 Daar staat echter tegenover dat in de 
rechtspraak van het HvJ EG en in de documenten van de Europese Commissie ("Com
missie") ook duidelijke gronden te vinden zijn voor de opvatting dat deze beperkte vorm 
van transparantie niet voldoende is a Zo lang de rechter zich niet expliciet over deze 
mogelijke handelwijze heeft uitgelaten, blijft op dit punt de nodige onzekerheid bestaan 

312 Overigens kan ook in dit verband worden gewezen op de opstelling van Nederland in 
een eerdere procedure voor het HvJ EG Nederland heeft namelijk aangevoerd dat het 
aan de lidstaten van de EU is om invulling te geven aan de hier bedoelde transparantie-
verplichtingen 24 Dit zou kunnen impliceren dat Nederland van mening is dat onder om
standigheden ook met een beperkte vorm van transparantie kan worden volstaan 

Wettekst en toelichting WAZ 

313 Tot slot heeft AZN nog de vraag opgeworpen of de wettekst van de WAZ en de toelich
ting daarop een andere benadering toelaat dan die welke het Ministerie nu voorstaat 
Naar de letter genomen behoeft de WAZ naar mijn mening op zich niet in de weg te 
staan aan onderhandse vergunningverlening 25 Zoals uit het voorgaande blijkt, is het 
veeleer het Europese recht dat een dergelijke benadering bemoeilijkt Mede gelet op de 
toelichting van de Minister tijdens het wetgevingsproces, moet worden aangenomen dat 
de Minister zich hiervan bewust is en daarom (vooralsnog) kiest voor de - vanuit zijn op
tiek - veilige weg Dat betekent dat indien de Minister ervan kan worden overtuigd dat 

21 Met name omdat in recente zaken wordt aangenomen dat gunning zonder enige vorm van transparantie onrechtmatig 
kan zijn, zonder dat daarbij expliciet wordt bepaald dat een oproep tot mededinging noodzakelijk is Zie bijvoorbeeld HvJ 
EG 29 november 2007, zaak C-119/06 (Commissie/Italië); HvJ EG 21 februari 2008 zaak C-412/04 (Commissie/Italië) 
Zie ook HvJ EG 7 december 2000 zaak C-324/98 (Tetaustna) 
22 Artikel 2quinquies, lid 4 Richtlijn 89/665/EEG 
23 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 21 juli 2005, zaak C-231/03 (Coname); HvJ EG 13 oktober 2005, zaak C-458/03 [Parking 
Brixen); Commissie, Interpretatieve Mededeling over B-diensten en opdrachten onder de drempel Pb EU 2006 C179/2 
24 HvJ EG 18 december 2007 zaak C-532/03 (Ierse ambulances) 
25 Uiteraard is in dit verband in het bijzonder van belang wat de inhoud zal zijn van de nog vast te stellen nadere regelge
ving ter uitwerking van de WAZ 
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Europeesrechtelijk gezien ook een andere benadering mogelijk is, dit zou kunnen pas
sen binnen de kaders van de WAZ 

4. Vraag B: specifieke rechtvaardiging onderhandse vergunningverlening? 

4 1 Op de tweede plaats heeft AZN de vraag voorgelegd in hoeverre (i) de wetsgeschiedenis 
van de WAZ en/of (ii) de eerdere opstelling van het Ministerie jegens de huidige vergun
ninghouders, kan dienen als argument om onderhandse vergunningverlening aan (een 
samenwerkingsverband van) de huidige vergunninghouders ("zittende partijen") te recht
vaardigen Uitgangspunt daarbij is dat de zittende partijen op zich voldoen aan alle rele
vante eisen en beleidsuitgangspunten 

4 2 Naar mijn mening kunnen aan beide genoemde omstandigheden als zodanig geen over
tuigende juridische argumenten worden ontleend om onderhandse vergunningverlening 
aan de zittende partijen te rechtvaardigen De hierboven besproken verplichtingen vol
gen uit het Europese recht (zie vraag A) Aan dergelijke verplichtingen kan niet worden 
afgedaan door nationale maatregelen, zoals de wetgeschiedenis van de WAZ of bepaal
de andere gedragingen van het Ministerie 

4 3 Dat laat onverlet dat de twee hier genoemde omstandigheden mogelijk wel een zekere 
aanvullende rol zouden kunnen spelen Getracht zou kunnen worden om het Ministerie, 
mede met behulp van deze aanvullende argumenten, ertoe te bewegen gebruik te ma
ken van (één van) de hierboven besproken opties (zie vraag A) Alsdan zijn deze twee 
omstandigheden dus op zich geen dragende juridische argumenten, maar kunnen ze 
worden aangevoerd als aanvullende stimulans voor het Ministerie om de hiervoor ge
schetste juridische mogelijkheden optimaal te benutten om te komen tot onderhandse 
vergunningverlening aan de zittende partijen Los daarvan zou de eerdere opstelling van 
het Ministerie, voor zover zij gerechtvaardigde verwachtingen heeft gewekt bij de zitten
de partijen, reden kunnen zijn voor (het dreigen met) het opstarten van een schadever
goedingsactie 26 

5. Overige aandachtspunten 

5 1 Voor het geval het Ministerie haar beslissing om de vergunningen in concurrentie te ver
lenen zou handhaven, wijs ik er voor de volledigheid op dat de leden van AZN het kartel
verbod van artikel 6 lid 1 Mededingingswet c q artikel 81 lid 1 EG-Verdrag moeten res
pecteren Dit houdt o m in dat elk van de betrokken ondernemingen zelfstandig zijn 
eigen gedrag bij de vergunningverleningprocedure zal moeten bepalen Onderlinge af
stemming hierbij is niet toegestaan Verschillende aanbieders van ambulancezorg kun-

26 De mogelijkheden voor een schadevergoedingsactie worden besproken in een afzonderlijk memorandum 
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nen wel in combinatie inschrijven, mits dit gerechtvaardigd kan worden en de mededin

ging niet te zeer beperkt21 

5 2 Partijen moeten er rekening mee houden dat de eerdere stimulering van onderlinge sa
menwerking door het Ministerie in principe niet als een rechtvaardigingsgrond kan gel
den voor overtredingen van de mededingingsregels De ervaring leert althans dat dit 
voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit ("NMa") geen belemmering is om onder
zoek te doen gericht op het opleggen van een boete, wanneer de NMa dit nodig acht 

5 3 Tot slot indien het Ministerie zou besluiten de vergunningen onderhands te verlenen aan 
de zittende vergunninghouders, dient ervoor gezorgd te worden dat deze verlening en de 
uitvoering van de betrokken diensten niet kwalificeert als onrechtmatige staatssteun28 

Dit is ook in het belang van de toekomstige vergunninghouders, omdat ten onrechte ont
vangen staatssteun moet worden terugbetaald 

6. Conclusie 

6 1 De zienswijze van het Ministerie dat de vergunningen voor de ambulancezorg moeten 
worden verleend door middel van een objectieve, transparante en non-discriminatoire 
procedure die voor alle gegadigden wordt opengesteld, is niet onbegrijpelijk Naar huidig 
Europees recht zou onderhandse vergunningverlening namelijk kunnen leiden tot een 
zeker risico voor het Ministerie van handelen in strijd met het EG-Verdrag 

6 2 Gelet op de onduidelijkheid die op dit punt bestaat, zijn er echter wel degelijk argumen
ten te geven vóór het toelaatbaar achten van onderhandse vergunningverlening Hoewel 
de verschillende mogelijke rechtvaardigingsgronden nader onderzocht zouden moeten 
worden, lijkt een beroep op het ontbreken van een duidelijk grensoverschrijdend belang 
(optie 1) op het eerste gezicht de meeste perspectieven te bieden Indien het Ministerie 
zou vasthouden aan de eis van transparante vergunningverlening, zou voorts betoogd 
kunnen worden dat in dit geval met een beperkte vorm van transparantie (optie 3: wel 
transparantie, geen concurrentie) kan worden volstaan 

6 3 De wetsgeschiedenis van de WAZ en de eerdere opstelling van het Ministerie jegens de 
huidige vergunninghouders lijken in dit kader geen overtuigende, zelfstandige argumen
ten op te leveren Wel zouden ze een aanvullende rol kunnen spelen in een (eventuele) 
poging van AZN om het Ministerie ertoe te bewegen gebruik te maken van een van de 
hiervoor genoemde opties 

6 4 Tot zover dit advies op hoofdlijnen Uiteraard ben ik beschikbaar voor eventuele vragen 
of voor verder overleg 

27 De regels voor combinatievorming zijn recentelijk herzien Zie de Beleidsregels combinatieovereenkomsten, 18 de
cember 2008 Uiteraard ben ik desgewenst graag bereid hierover meer in detail te adviseren 
28 Artikel 87 e v EG-Verdrag 
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Memorandum 

Aan Ambulancezorg Nederland 
Tav Dhr K Reumer 
Cc J M. Hebly/WM Ritsemavan Eek 
Van mr V M Reimert 
Datum Concept d.d. 20 januari 2009 
Betreft Ambulancezorg Nederland/ Advies WAZ 

Inleiding 

11 Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer het Wet Ambulancezorg (hierna: WAZ) 
aangenomen 1 Deze wet zal de Wet ambulancevervoer (hierna: WAV) vervangen Het 
tijdstip van inwerkingtreding is nog niet bekend 2 

1 2 Eén van de gevolgen van deze wet is dat per regio één vergunning wordt verleend aan 
een rechtspersoon Nederland is in dit kader opgedeeld in 25 regio's Deze regio's ko
men overeen met de regio's overeenkomstig de Brandweerwet Het gevolg hiervan is 
dat het aantal vergunningen wordt teruggebracht van ongeveer 600 naar maximaal 25 

1 3 De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd Wel vindt elke twee jaar een zoge
naamde benchmark plaats 

1 4 Daarnaast wordt de Minister bevoegd tot het verlenen van de vergunning Hij zal dit 
doen op basis van een zogenaamd Programma van Eisen (hierna: PVE) Dit PVE wordt 
vastgelegd in een ministeriële regeling 

15 In veel gebieden is al, in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS 
en vooruitlopend op de WAZ, een zogenaamde Regionale Ambulancevoorziening (hier
na: RAV) per regio gevormd In totaal zijn in 19 van de 25 gebieden al een RAV ge
vormd 

16 Op 9 januari j l heeft er overleg plaatsgevonden tussen Ambulancezorg Nederland en 
het ministerie van VWS over de implementatie van de WAZ Hierbij is de vraag aan de 
orde geweest of de vergunningverlening wordt opengesteld voor alle partijen uit het bin
nen- en buitenland of dat de zittende vergunninghouders die al een RAV vormen en die 
voldoen aan de PVE een verkorte procedure kunnen doorlopen 

1 7 Het Ministerie van VWS heeft daarbij meegedeeld dat de vergunningprocedure voor 
iedereen opengesteld wordt omdat de vergunningverleningprocedure object, transpa
rant en niet discriminatoir dient te zijn 

Handelingen 12008-, nr 11 p 543-567 
2 De datum van inwerkingtreding wordt bepaald bij Koninklijk Besluit Zie artikel 22 WAV 
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2 Vraagstelling 

2 1 U heeft ons per brief van 13 januari j I gevraagd u te adviseren inzake WAZ In het se

parate memorandum van mr F G Wilman wordt ingegaan op de vragen 1 en 2 als zo

danig gesteld in genoemde brief 

2 2 In dit advies zal in de eerste plaats worden ingegaan op de rol van de marktwerking in 

de wetsgeschiedenis 

2 3 Daarna zal worden ingegaan op uw derde vraag of, indien binnen een regio conform de 
wensen en het beleid van het Ministerie van VWS een RAV is gevormd en deze RAV 
voldoet aan het gestelde in het PVE, maar aan de RAV geen vergunning wordt ver
leend, er dan sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad op grond waarvan be
roep kan worden ingesteld tegen de beschikking 

2 4 Voordat deze vragen worden beantwoord, zal kort het vergunningenstelsel van de WAZ 
geschetst worden 

3. Wet Ambulancezorg 

3 1 Met de aanname van de WAZ wordt een nieuw vergunningstelsel geïntroduceerd voor 
het verlenen van vergunningen voor ambulancezorg 

3 2 Per regio wordt aan één rechtspersoon een vergunning verleend tot het verrichten van 
ambulancezorg Deze rechtspersoon wordt aangeduid als de Regionale Ambulance
voorziening (RAV)3 De vergunning wordt verleend door de Minister en geldt voor on
bepaalde tijd 4 

3 3 Om een vergunning te verkrijgen, moet een aanvrager een plan indienen In dit plan 
wordt aangegeven op welke wijze aan de eisen zal worden voldaan 6 

3 4 De aanvraag van een vergunning wordt door de Minister getoetst aan een zogenaamd 
Programma van Eisen (PVE) Dit PVE wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en kan 
per regio verschillen6 

3 5 In de WAZ is een aantal onderwerpen opgesomd die in ieder geval moeten terugkomen 
in de PVE 7 Het gaat hier om: 

a de personele, materiële en organisatorische voorzieningen die noodzakelijk zijn 
voor het op verantwoorde wijze verrichten van ambulancezorg; 

3 Artikel 1 sub d WAZ 
4 Artikelen 3 en 6 WAZ 
5 Artikel 4 lid 5 WAZ 
6 Artikel 4 lid 1 WAZ 
'Artikel 4 lid 2 sub a-f WAZ 
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b de standplaatsen van de ambulances; 

c de afstemming op de ambulancezorg in naburige regio's; 

d de samenwerking met andere zorginstellingen in de betrokken regio's; 

e de uitvoering van de taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen en 

f. de kosten van de ambulancezorg 

3 6 Naast toetsing aan het PVE wordt een aanvraag ook getoetst aan bij Algemene Maat
regel van Bestuur (hierna: AMvB) vastgestelde beleidspunten 8 Aan deze beleidsuit
gangspunten zal een wegingsfactor toegekend worden 9 

3.7 De procedure van vergunningverlening wordt ook vastgelegd in een AMvB 10 Uit Ka
merstukken blijkt dat deze AMvB termijnen bevat die horen bij de verschillende stappen 
en de wijze waarop het programma van eisen bekend gemaakt wordt11 

3 8 De inhoud van zowel de minsteriële regeling alsmede beide AMvB'szijn op dit moment 
nog niet bekend 

3 9 Besluit de Minister aan een rechtspersoon een vergunning te verlenen, dan kan hij aan 
deze vergunning ook beperkingen stellen en voorschriften verbinden 12 

3 10 Is de vergunning eenmaal verleend, dan moet de RAV voldoen aan de eisen gesteld in 

artikel 4 van de WAZ 13 

3 11 De Minister verleent een vergunning voor onbepaalde tijd Dit betekent echter niet dat 
zich daarna geen wijzigingen kunnen voordoen Zo kan de Minister na de vergunning
verlening de beperkingen en voorschriften wijzigen en nieuwe beperkingen en voor
schriften vaststellen.14 

3 12 Daarnaast vindt elke twee jaar een zogenaamde 'benchmark' (maatstafconcurrentie) 
plaats, waarbij de RAV's onderling vergeleken worden om te zien op welke wijze zij aan 
de eisen voldoen Het doel van deze benchmark, zo stelt de Minister, is tweeledig Ten 
eerste wordt de benchmark gebruikt voor het leveren van informatie om het nieuwe 
programma van eisen een opwaartse kwaliteitsimpuls te geven Ten tweede dient de 
benchmark ter vergelijking van prestaties van de RAV om zo via hun eigen kwaliteitscy
clus verbeteringen door te voeren Blijkt uit de benchmark dat een RAV niet voldoet aan 

8 Artikel 5 lid 2 sub b WAZ 
s Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken 11 2004-2005, 29 835, nr 7 p 7 
10 Artikel 4 lid 6 WAZ 
11 Kamerstukken II, 2004-2005 29 835 nr 7, p 12 
"Artikel 5 lid 3WAZ 

" Artikel 5 lid 4 WAZ 
14 Artikel 5 lid 3 WAZ 

3/11 



HOUTHOFF BURUMA 

het nieuwe programma van eisen, dan is in de wet voorzien van een ultimum remedi
um, te weten het intrekken van de vergunning Voordat de Minister daartoe overgaat, 
zullen eerst minder vergaande maatregelen getroffen worden 1S 

3 13 Voorts bestaat de mogelijkheid voor de Minister om de vergunning in te trekken als de 
RAV niet meer voldoet aan de eisen die bij of krachtens artikel 4 van de WAV zijn ge
steld of de voorschriften of beperkingen niet in acht neemt Ook kan de Minister de ver
gunning intrekken als een RAV daarom verzoekt16 

4 Marktwerking 

4 1 Eén van de uitgangspunten van het kabinet bij de WAZ is geweest dat er sprake was 
van gereguleerde marktwerking In de Memorie van Toelichting wordt daarover het vol

gende opgemerkt: 

"In de Beleidsvisie acute zorg, die de Tweede Kamer in oktober 2003 be
reikte, gaf ik aan dat het Kabinet de overgang wil maken naar gereguleerde 
marktwerking Concurrentie immers kan de doelmatigheid en vraaggericht
heid in de zorg verbeteren ( ) " " 

"Tegelijkertijd moeten er- in lijn met het Kabinetsbeleid- prikkels in het (ver-
gunningenjsysteem worden ingebouwd voor marktwerking, waarbij markt
werking geen doel op zich is maar een middel voor doelmatig gedrag Ergo, 
het gaat bij acute zorg niet om concurrentie op de markt maar concurrentie 
om de markt In het geïntroduceerde vergunningensysteem zijn aan de ver
gunningverlening heldere, voor ieder van te voren kenbare voorwaarden ( 
het programma van eisen) verbonden, zodat (eerlijke) concurrentie op de 
markt mogelijk wordt ledere, dat wil zeggen zowel publieke als private 
diensten kunnen op gelijke voet meedingen naar een vergunning, ook bij de 
eerste vergunningverlening, wanneer de wet in werking treedt Met andere 
woorden, ook nieuwe aanbieders maken reële kans om voor een vergun
ning in aanmerking komt ( ) n 1 B 

"Om ook voor derden, waaronder buitenlandse ondernemers, transparant te 
maken aan welke eisen het regionaal ambulanceplan in ieder geval moet 
voldoen, wil men overgaan tot het aanvragen van een vergunning, is een 
pve geïntroduceerd Hetpve is zodanig geformuleerd dat hetgeen barnères 
opwerpt uit het oogpunt van eerlijke concurrentie tussen publieke en private 
dan wel tussen nationale en buitenlandse gegadigden Iedereen kan mee-

1 Kamerstukken I, 2005-2006, 29 835 D p 8 

17 Kamerstukken II2004-2005 29 835 nr 3, p 3 
18 Kamerstukken 11 2004-2005, 29 835, nr 3 p 3-4 
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dingen naar een vergunning, dat wil zeggen zowel publieke, private als na
tionale en buitenlandse ondernemingen Dit geldt ook bij de eerste vergun
ningverlening, wanneer de wet in werking treedt ( ) " 1 9 

"In het geïntroduceerde vergunningenstelsel staat vanaf de inwerkingtre
ding van de wet, alsook tussentijds, de markt open voor zowel publieke als 
private ambulancediensten Nieuwe aanbieders hebben dus een reële kans 
op een vergunning, zodat concurrentie om de markt kan gaan ontstaan "20 

4 2 In het oorspronkelijke wetsvoorstel was daarnaast bepaald dat een vergunning zou 

worden verleend voor de duur van vier jaren Achterliggende gedachte was dat op deze 
wijze de RAV geprikkeld zou worden tot doelmatig gedrag en beter presteren 21 

4 3 De Raad van State heeft in haar advies echter forse kritiek op het wetsvoorstel geuit 

"Met het vergunningstelsel als voorgesteld wordt beoogd een extra prikkel 
te introduceren tot goed presteren en doelmatigheid, onder meer door de 
vergunninghouder niet de garantie te bieden dat deze ook voor de daarop
volgende periode een vergunning zal krijgen Wil dat doel worden bereikt, 
dan is naar het oordeel van de Raad essentieel dat verschillende aanbie
ders naar de vergunning meedingen Voorstel en toelichting geven evenwel 
geen blijk van dat met het voorgestelde stelsel reële marktwerking en me
dedinging wordt nagestreefd, het voorstel bevat ook regels voor de situatie 
waarbij er meer gegadigden per regio zijn Er wordt, integendeel, vanuit ge
gaan dat de vergunning in beginsel- zonder open inschrijving- wordt ver
leend aan de in de desbetreffende regio gevestigde RAV, zoals die, daartoe 
mede gestimuleerd door de overheid, tot stand is gekomen Niet is verze
kerd dat de verlening van de vergunning geschiedt volgens transparante en 
non-discriminatoire procedures ( ) Derhalve valt, naar het oordeel van de 
Raad, te verwachten dat er in het voorgestelde stelsel sprake zal zijn sterke 
monopolievorming in het aanbod van ambulancediensten, waardoor de 
prikkel tot goed presteren en markwerking zijn werking mist Deze prikkel 
zal dan op andere wijze in het stelsel ingebouwd moeten zijn,,maar daarin 
is, naar het oordeel van de Raad, onvoldoende voorzien "22 

4 4 In reactie daarop stelt de Minister onder andere: 

( ) 'dat aan de vergunningverlening heldere, voor een ieder van te voren 

kenbare voorwaarden (het programma van eisen) verbonden, zodat (eerlij-

19 Kamerstukken II 2004-2005, 29 835 nr 3, p 4 
20 Kamerstukken II 2004-2005 29 835 nr 3 p 9 
21 Kamerstukken II 2004-2005 29 835, nr 3 p 9 
22 Kamerstukken II 2004-2005, 29 835 nr 5, p 3 
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ke) concurrentie om de markt mogelijk wordt Iedereen, dat wil zeggen zo
wel publieke en private ambulancediensten kunnen op gelijke voet meedin
gen naar een vergunning ( ) Met andere woorden ook nieuwe aanbieders 
maken een reële kans om voor een vergunning in aanmerking te komen 
( ) In de aan de Raad voorgelegde stukken valt overigens inderdaad de 
suggestie te lezen dat de eerste vergunning na de inwerkingtreding van de 
wet zal worden verleend aan de "zittende" RAV's Dit is onjuist; het is de 
bedoeling dat vanaf het eerste begin inschrijving voor meer gegadigden 
openstaat Het is mijn verwachting dat er RAV's zullen zijn die voor meer 
dan één regio een vergunning aanvragen De tekst van de toelichting is 
hierop aangepast" 

4 5 Na aanname van de motie-Arib is de periode van vergunningverlening vervangen van 
vier jaren naar onbepaalde tijd23 Achterliggende gedachte was onder andere dat een 
vergunningduur van vier jaren zou bewerkstellingen dat investeringen in personeel en 
materieel achterwege bleven 

4 6 Door het schrappen van de vergunningverlening voor een periode van vier jaren is het 
concurrentieaspect getemperd Maar nog steeds verwijst de Minister naar marktwerking 
bij de aankomende verlening van de vergunningen voor ambulancezorg Zo stelt de Mi
nister in de nadere memorie van antwoord in antwoord op opmerkingen van de SP dat 
de inhoud van het wetsvoorstel gekanteld is van privaat/concurrerend naar een pu
bliek/samenwerkend model het volgende: 

"Ik wil dat beeld toch iets nuanceren De WAZ maakt ten aanzien van de 
aanbieders van ambulancediensten geen onderscheid naar publieke instel
lingen of private instellingen Beide instellingen kunnen meedingen om een 
vergunning Daarbij is er weliswaar niet langer sprake van concurrentie om 
de markt- wat in het oorspronkelijke wetsvoorstel nog de bedoeling was-
maar wel van maatstafconcurrentie binnen een eenmalige vergunningverle-
nmg " " 

Al In hoeverre aan de wetsgeschiedenis het argument ontleend kan worden dat er na
drukkelijk géén sprake is van marktwerking, is dan ook maar zeer de vraag Weliswaar 
komt de Minister op dit aspect van de wet niet terug bij de behandeling van het wets
voorstel door de Eerste Kamer, maar de Minister lijkt toch wel de mening te zijn toege
daan dat er sprake is van marktwerking door de opname van de tweejaarlijkse bench
mark 

23 Kamerstukken II, 2005-2006 28 835, nr 32 
24 Kamerstukken I, 2008-2009 29 835 P p 5 
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5. Het niet verlenen van een vergunning aan een reeds bestaande RAV 

51 In het systeem van de WAZ is het mogelijk dat vergunninghouders, los van het feit of zij 
een RAV hebben gevormd, geen vergunning voor onbepaalde tijd verkrijgen 

5 2 Het niet verkrijgen van een vergunning heeft, nu de vergunningverlening van vier jaren 
naar onbepaalde tijd is gegaan, grote consequenties Weliswaar kunnen vergunning
houders ook na de verlening van de vergunning hun vergunning kwijt raken, maar uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat de Minister dit als een ultimum remedium beschouwt Daar
naast bestaat de mogelijkheid dat vergunninghouders opgekocht worden of er zelf mee 
ophouden en de Minister vragen de vergunning in te trekken 

5 3 De vraag is wat de rechtspersonen die geen vergunning krijgen, kunnen ondernemen 

5 4 Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat afdeling 3 4 van de Awb van toepassing is 
op de vergunningverlening Dit betekent dat het bestuursorgaan, in dit geval de Minister 
een ontwerp van het te nemen besluit en de daarbij relevante stukken ter inzage legt 
Dat dit ontwerp ter inzage ligt, wordt in een dag-, nieuws-, of huis- aan huis blad of op 
andere geschikte wijze bekend gemaakt Vervolgens kunnen belanghebbenden over dit 
ontwerp-beslu'it hun zienswijze mondeling of schriftelijk bekend maken De termijn voor 
het bekendmaken van zienswijzen bedraagt zes weken Nadien neemt het bestuursor
gaan, in dit geval de Minister, een besluit 

5 5 Overigens moet hierover worden opgemerkt dat afdeling 3 4 van de Awb alleen dan 
van toepassing is als deze expliciet van toepassing wordt verklaard Deze bepaling is 
niet opgenomen in de WAZ Mogelijk wordt een dergelijke bepaling nog opgenomen bij 
een Invoeringswet Uit de wetsgeschiedenis valt niet af te leiden of dit gaat gebeuren 

5 6 Daarnaast stelt de Minister dat bezwaar en eventueel administratief beroep kan worden 
aangetekend tegen het afwijzen van een aanvraag voor een vergunning 2S Het afwijzen 
van een aanvraag voor een vergunning is een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht Ingevolge de artikelen 8:1 jo 7:1 van de Awb bestaat de mogelijkheid om 
bezwaar en beroep aan te tekenen 

5 7 Hierbij moet overigens wel worden aangetekend dat, indien afdeling 3 4 van de Awb 
van toepassing is. de bezwaarfase wordt overgeslagen en na het volgen van de proce
dure van afdeling 3 4 van de Awb, meteen beroep bij de rechter ingesteld kan worden 

5 8 De Minister heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer opge

merkt dat partijen die geen vergunning krijgen, zich tot de civiele rechter kunnen wen

den inzake een rechtmatige overheidsdaad Een expliciete nadeelcompensatieregeling 

is niet opgenomen in de wet 

25 Handelingen I 2008, nr 11 p 554 
26 Handelingen I, 2008 nr 11, p 557 
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5 9 De Minister lijkt met die opmerking te doelen op de situatie dat de gevolgen van het uit
vaardigen van een wet mogelijk een rechtmatige overheidsdaad oplevert Bij een ver
zoek om nadeelcompensatie staat de rechtmatigheid van het handelen van de overheid 
niet ter discussie Individuen kunnen echter onevenredig worden getroffen door op zich 
rechtmatig overheidsgedrag, waardoor zij recht op schadevergoeding hebben Dit is het 
leerstuk van de égalitê devant les charges 

510 Soms kan wetgeving echter ook als onrechtmatig aangemerkt worden. In dat geval kan 
schadevergoeding gevorderd worden op basis van artikel 6:162 BW, de onrechtmatige 
overheidsdaad Zo oordeelde de Hoge Raad In haar arrest van 18 januari 1991 (Lef-
fers/ Staat) dat de invoering van de toen voorliggende ministeriële regeling zonder 
overgangstermijn, zonder onthefflngs- of vergunningsmaatregelen en met een ontoerei
kende nadeelcompensatieregeling onrechtmatig was27 

5 11 In artikel 12a, onder b van de Wet ambulancevervoer is een saneringsregeling opge
nomen Op basis van dit artikel kunnen ambulancevervoerders die hun vergunning heb
ben ingeleverd een beroep doen op een saneringsregeling Ambulancevervoerders 
kunnen een beroep doen op deze regeling totdat de WAV in werking treedt 

5 12 Deze saneringsregeling moet overigens niet verward worden met de saneringsregeling 
die is opgenomen in artikel 7 van de WAV Deze tweede saneringsregeling ziet op die 
situaties waarin door de herindeling van de regio's RAV's hun vergunning verliezen 

5 13 In de WAV zelf is geen overgangsrecht opgenomen Uit de Kamerstukken blijkt dat dit 
een expliciete keuze is van de Minister Zo merkt de Minister hier onder andere het vol
gende over op: 

"Ambulancediensten die hier geen gebruik van hebben gemaakt, maar toch 
geen RAV binnen de veiligheidsregio hebben gevormd, kunnen tot het in 
werking treden van de wet alsnog van die saneringsregeling gebruik maken 
of gezamenlijk een RAV vormen en als zodanig een vergunningaanvraag 
indienen Geen van de huidige ambulancevervoerders wordt in dit stelsel 
dus onevenredig getroffen rf8 

5 14 De Raad van State constateert in haar advies dat er nog onduidelijkheid bestaat over 
de vergoeding van de schade van die vergunninghouders die niet in aanmerking komen 
voor een vergunning De Raad van State merkt hier het volgende over op: 

"De Raad constateert dat het voorstel zal leiden tot een verdere concentra
tie van ambulancediensten Dit zal betekenen dat ambulancediensten die 
geen vergunning krijgen en ook geen deel gaan uitmaken van een RAV met 

27 HR 18 januari 1991, NJ1992 638 AS 1991 241 
M Kamerstukken I! 2004-2005, 29 825 nr 5 p 4 
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een vergunning of anderszins vooreen RAV diensten verlenen, geen dien
sten meer zullen verrichten De toelichting bevat geen informatie over de (fi
nanciële) gevolgen die de voorgestelde verdere (gedwongen) concentratie 
zal hebben voorde betrokkenen en of daaraan op enigerlei wijze tegemoet 
zal worden gekomen Ook is niet duidelijk of de huidige vergunninghouders, 
wanneer die in het nieuwe stelsel geen vergunning krijgen, in aanmerking 
komen voorplanschadevergoeding op grond van artikel 12 a WAV ^9 

5 15 De Minister reageert hier als volgt op: 

( ) "Daarnaast bestaat nog steeds, zoals in punt 1a gezegd, de mogelijk
heid van een saneringsregeling Wel is het zo, naarmate de datum van in
werkingtreding van het wetsvoorstel nadert, voor degenen die zich nog 
niet bij een RAV hebben aangemeld, de situatie nijpender wordt Het 
alsnog instellen van een structurele planschadevergoeding zou dan ook 
een verkeerd signaal afgeven °30 

516 Ook in de Nota naar aanleiding van het verslag gaat de Minister nader in op de over
gangsregeling De W D heeft bij de vergadering van de vaste commissie voor Volksge
zondheid, Welzijn en Sport de vraag gesteld waarom er niet gekozen is voor een over
gangsregeling in de wet Hierover merkt de Minister het volgende op: 

"De enige denkbare overgangsregeling (afgezien van het handhaven van 
uitvoeringsregelingen) is het al dan niet tijdelijk handhaven van verleende 
vergunningen Daar heb ik niet voor gekozen, en wel omdat dat zou kunnen 
inhouden dat er per regio meer dan een vergunninghouder is, wat het te
gengaan van een versnipperde verantwoordelijkheidsverdeling, een der 
doelen van deze wetsherziening, zou ondergraven De figuur van een ver
gunninghouder per regio is niet uit de lucht komen vallen; al jaren is sprake 
van RAV-vormmg, welke proces onder meer is ondersteund door een tijde
lijk saneringsregeling De zittende vervoerders is derhalve alle tijd (en 
steun) gegund zich op de nieuwe situatie voor te bereiden ( ) Ten behoe
ve van de RAV vorming is er speciaal een tijdelijke saneringsregeling in het 
leven geroepen, waarop vervoerders een beroep konden doen ( ) In feite 
zijn vervoerders op die manier klaargestoomd voor de markt Nu die markt 
gaat werken hoort daar geen saneringsregeling meer bij '31 

5 17 Uit het bovenstaande blijkt dat de Minister niet van plan is om, naast de nog bestaande 
saneringsregeling, een overgangsregeling of een nadeelcompensatieregeling te treffen 

' Kamerstukken II 2004-2005 29 825, nr 5, p 9 
1 Kamerstukken II 2004-2005, 29 835 nr 5, p 9 
' Kamerstukken II, 2004-2005 29 835, nr 7 p 15 
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Dit wordt nogmaals bevestigd door het antwoord van de Minister bij de behandeling van 
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer Hierin wijst hij een nadeelcompensatJeregeling 

af32 

5 18 In de Eerste Kamer is na de aanname van de WAV de motie Slagter-Roukema c s 
aangenomen In deze motie wordt de Minister verzocht om in het programma van eisen 
op te nemen dat de vergunninghouder bij vacatures personeel van de oude vergun
ninghouders overneemt De Minister heeft zich bereid verklaard deze motie over te ne-
„,~„ 33 
men 

5 19 De bovenstaande motie ziet echter alleen op het personeel De schade van het niet 
verkrijgen van een vergunning zal echter uit meer componenten bestaan Dit roept de 
vraag op in dit geval dan ook een beroep kan worden gedaan op artikel 6:162 BW nu 
de WAV geen overgangsregeling of nadeelcompensatie kent 

5 20 Deze vraag op grond van de thans beschikbare informatie niet volledig beantwoord 
worden Daarvoor is nader onderzoek nodig Hoewel een vergelijking met het genoem
de arrest (Leffers/Staat, zie alinea 5 10) op het eerste gezicht op lijkt te gaan, betreft 
het hier een wet in formele zin daar waar het bij Leffers/Staat ging om een ministeriële 
regeling Daarnaast moet bezien worden hoe de saneringsregeling onder de WAV zich 
verhoudt tot het niet treffen van een regeling in de WAZ Daar komt nog bij dat, gelet op 
de motie Slagter-Roukema c s er mogelijk wel een regeling wordt getroffen ten aanzien 
van het personeel In hoeverre dit als een voldoende nadeelcompensatieregeling kan 
worden aangemerkt, zou eveneens nader dienen te worden onderzocht Op voorhand 
kan echter wel worden vastgesteld dat het ontbreken van een overgangsregeling en 
een nadeelcompensatieregeling vraagtekens oproept, nu de mogelijkheid bestaat dat 
bestaande ambulancevervoerders wel een RAV vormen en voldoen aan de eisen, doch 
aan hen geen vergunning wordt verleend 

6. Tot slot 

6 1 De bestudering van het wettelijk systeem roept nog enkele vragen op Gezien het korte 
tijdsbestek zijn deze vragen niet in deze notitie beantwoord Uiteraard kunnen wij daar 
desgewenst nader onderzoek naar verrichten Zo doet zich bijvoorbeeld de vraag voor 
welke procedure gevolgd gaat worden als zich meerdere gegadigden melden voor één 
vergunning Ook de verhouding tussen de vierjaarlijkse aanpassing van het van eisen 
en de dan al verleende vergunningen roept vragen op 

32 Handelingen I, 2008 nr 11, p 557 
33 Handelingen I 2008, nr 11 p 565 
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HOUTHOFF BURUMA 

7. Conclusies 

7 1 Ten aanzien van de rol van marktwerking in de wetsgeschiedenis kan geconcludeerd 
worden dat hoewel de rol van marktwerking bij het verlenen van vergunningen voor 
ambulancevervoer getemperd is, moet ook worden opgemerkt dat deze nog niet geheel 
is verdwenen Zo is de tweejaarlijkse benchmark (maatstafconcurrentie) ingevoerd 

7 2 In hoeverre het niet verlenen van een vergunning aan een reeds bestaande RAV een 
onrechtmatige overheidsdaad oplevert, kan op grond van de thans beschikbare infor
matie niet beantwoord worden Daarvoor is nader onderzoek nodig Op voorhand kan 
echter wel worden opgemerkt dat het ontbreken van een overgangsregeling en een na
deelcompensatieregeling vraagtekens oproept, nu de mogelijkheid bestaat dat be
staande ambulancevervoerders wel een RAV vormen, doch aan hen geen vergunning 
wordt verleend 
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NOTA voor het Algemeen Bestuur VRK i.o. 

Onderwerp: Evaluatie VRK-raadledeninformatieavond 2008 

Agendanummer: 9 

Datum: 23 maart 2009 

Afdeling: VRK/HS 

Auteur(s): F. Woltring 

Tel: 023-5159516 

Pagina: 1 van 1 

Korte inhoud / probleemstelling: 

Op grond van artikel 20 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. be
legt het Algemeen Bestuur van de VRK tenminste eenmaal per jaar een informatieve bijeenkomst voor 
raadsleden van de gemeenten. Op 2 december 2008 heeft de VRK hiertoe een raadsledeninformatieavond 
georganiseerd. 
Bijgevoegd treft u een evaluatieverslag aan van deze bijeenkomst. 

Advies / voorstel: 

• Kennis te nemen van de evaluatie VRK-raadsledeninformatieavond 2008. 

Toelichting: 

• De raadsledeninformatieavond voor 2009 staat gepland voor woensdag 23 september 2009. 

Financiële gevolgen: 

• N.v.t. 

Bijlage(n): 

Evaluatie VRK-raadledeninformatieavond 2008 
Artikel 20 GR VRK. 

Vooroverleg met: 

Advies: 

(G)MT CBV VPK VT OR 

Resultaat: 

Ter afhandeling: 

(G)MT CBV VPK VT OR 

Besluit Algemeen Bestuur: 

(2009-03-23 ab evaluatie raadsledeninfoavond 2008 oplegnota) 



Evaluatie raadsinformatieavond VRK 2 december 2008 

Achtergrond 
Op grond van artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 
belegt het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal per jaar een informatieve 
bijeenkomst voor raadsleden van de gemeenten. Op 2 december jl. heeft de veiligheidsregio hiertoe 
een raadsinformatieavond georganiseerd. 
De doelstellingen van deze avond zijn vooraf als volgt beschreven: 

• Kennis 
De raadsleden weten na afloop van de bijeenkomst wat de verschillende onderdelen van de VRK doen, 
hoe ze dat doen en wat de stand van zaken is van de organisatieontwikkeling. 

• Houding 
De gemeenteraadsleden gaan weg met het beeld dat: 

De VRK een professionele organisatie is, die voor de gemeenten belangrijke taken uitvoert op 
het vlak van veiligheid en publieke gezondheid; 
De veiligheid en de gezondheid in de regio in goede handen is bij de VRK; 
De VRK dé partner is voor alle veiligheids- en gezondheidsvraagstukken in de regio; 
De VRK er (binnenkort) staat, mocht er zich een grootschalige ramp voordoen bijvoorbeeld 
bij Corus of Schiphol; 
Het een uitzonderlijke prestatie is dat deze professionele organisatie binnen eenjaar is 
opgetuigd; 
De VRK zuinig omgaat met de door de raden beschikbaar gestelde gelden; 
De VRK belang hecht aan een goede relatie met de diverse gemeenteraden en -besturen; 
De VRK een transparantie organisatie is, waar ieder raadslid met vragen terecht kan. 

B Gedrag 
Men spreekt positief over de VRK, met andere raadsleden, maar ook met andere spelers in hun 
veld; 
De positieve grondhouding vertaalt zich in positieve besluitvorming bij de 
begrotingsbehandelingen; 
Men besluit eventueel extra taken onder te brengen bij de VRK. 

Voorbereiding 
Proces 
Het Dagelijks Bestuur heeft in augustus 2008 de wens geuit een informatiebijeenkomst te organiseren 
in de periode eind november/ begin december. In eerste instantie werd gedacht aan een datum in 
september maar dit bleek niet haalbaar te zijn voor wat betreft de organisatie. De datum voor de 
bijeenkomst is vervolgens gepland op 2 december 2008. Hierbij is rekening gehouden met de agenda's 
van de voorzitter van de veiligheidsregio en van de directie van de VRK. Begin oktober is een 
vooraankondiging verzonden naar alle colleges van Burgemeester en Wethouders en Raadsgriffiers. 
Vervolgens is de definitieve uitnodiging voorzien van het programma verzonden naar alle genodigden 
met het verzoek om zich per email aan te melden voor de informatiebijeenkomst en eventuele 
dieetwensen kenbaar te maken. Daarop hebben uiteindelijk 58 personen zich aangemeld. De opzet van 
de avond en de sheets van de presentaties/workshops zijn besproken met de directie van de VRK. 

Rol en taakverdeling 
De sr. beleidsmedewerker directiezaken heeft de coördinatie van de avond op zich genomen en de 
opzet gezamenlijk met sr. communicatieadviseur/coördinator van de afdeling communicatie 
vormgegeven. De afdeling communicatie heeft na mstemming van de directies kleine presentjes 
verzorgd ten behoeve van de deelnemers aan de informatieavond. De directiesecretaresse heeft de 
facilitaire voorbereiding op zich genomen en heeft de afspraken rondom de locatie en catering 
verzorgd. Bovengenoemde functionarissen hebben tijdens de avond zelfde rol van gastheer/gastvrouw 
vervuld. 



Locatie, catering en facilitaire zaken 
Als locatie voor de raadsinformatieavond is gekozen voor het NOVA College, Zijl weg 203 te 
Haarlem. Aandachtspunten bij de keuze van de locactie waren onder meer de bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid, het aanwezig zijn van voldoende beschikbare ruimte (ook om uiteen te gaan in 
workshops), de toegankelijkheid voor personen die slecht ter been zijn, de mogelijkheden van catering 
en de prijsstelling. 
De catering (lopend buffet, koffie en thee tijdens de pauze en de borrel na afloop) is verzorgd door het 
NOVA college welke zelf over een keuken beschikt. 
De laptops en beamers ten behoeve van de presentaties zijn door de VRK zelf meegebracht. 

Kosten 
De huur van de collegezaal (ten behoeve van het plenaire gedeelte) en de drie klaslokalen (ten behoeve 
van de workshops) bedroeg € 952,25 exclusief BTW. 
De kosten voor de catering zijn uitgekomen op € 800,00. De presentjes kostten € 873,40. 

Programma 
De raadsinformatieavond bestond uit een plenair gedeelte en een aantal presentaties/workshops waar 
de deelnemers een keuze uit konden maken. 
Het programma was als volgt: 
17:30- 18:00 Aankomst deelnemers 
18:00- 19:00 Lopend buffet in kantine, begane grond 
19:00 - 19:45 Start bijeenkomst- plenair gedeelte, collegezaal begane grond 

Welkomstwoord door Theo Weterings, voorzitter VRK 
Waar staan we nu, waar komen we vandaan en waar gaan we heen? directie 
VRK 

19:45 - 20:00 Pauze (koffie en thee in de kantine) 
20:05 - 20:35 Keuze uit presentatie I 
20:40 - 21.10 Keuze uit presentatie II 
21:15- 21:20 Plenaire afsluiting in collegezaal, begane grond 
21:20 - 22:00 Afsluitende borrel, kantine 

De presentaties/workshops waaruit gekozen kon worden, waren de volgende: 

Multi 
I Presentatie Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (door Alexander van Mazijk) 
II Een vliegtuig vol kuchende mensen. Wie doet wat? (door Peter Köhne) 

Wit 
I Ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg (door Ineke de Jonge) 
II Vangnet en Advies. Waar treffen wij elkaar en hoe creëren we een sluitende zorgcyclus met de 

diverse partijen? (door Henneke Berkhout) 
Rood 
I Brandgevaarlijkheid oudere woningen. Hoe gaan we hiermee om in preventieve zin en hoe 

geven we daarbij vorm aan de samenwerking met gemeenten, (door Mario Schoonderwoerd) 
II Waarom al die dure auto's? Presentatie van brandweermateriaal, waar deze voor dienen en 

waarom we ze nodig hebben, (door Henk Munneke) 

Verloop informatieavond 
Op 2 december hebben uiteindelijk 47 raads- en collegeleden deelgenomen aan de informatieavond.. 
Vanuit de VRK waren er daarnaast nog 15 personen aanwezig. Deelname is bijgehouden middels een 
presentielijst waarop tevens verzocht werd om het emailadres ten behoeve van de evaluatie achteraf. 
Het was de bedoeling dat bij aankomst van de deelnemers zowel een brandweervoertuig als de 
ambulance nieuwe stijl bij de ingang van het NOVA college opgesteld stonden. De ambulance was op 



tijd, maar het brandweervoertuig is door een misverstand pas gearriveerd toen het lopend buffet van 
start ging en alle deelnemers van de avond al aanwezig waren. 
De avond is conform het programma verlopen en de presentaties/workshops zijn goed bezocht. De 
deelname aan deze presentaties was redelijk evenwichtig verdeeld (er was voor gekozen om de 
deelnemers te plekke een keuze te laten maken). Het plenaire gedeelte is enigszins uitgelopen 
waardoor het gehele programma iets later dan gepland was afgelopen en de borrel wat is verkort. 
De samenwerking met het NOV A-college is prima verlopen en er waren conciërges aanwezig om 
eventuele onvolkomenheden ter plekke op te lossen. De catering was ook naar wens en conform 
afspraak. Bij vertrek hebben de deelnemers twee presentjes meegekregen: een blusdeken en een 
EHBO-setje met VRK-logo. 

Reacties 
Al gedurende de raadsinformatieavond zelf zijn veel positieve reacties geuit. De ochtend na de 
bijeenkomst is een email verzonden aan alle deelnemers waarin gevraagd is naar de mening over de 
avond. Hierop zijn 14 reacties gekomen welke opvallend gelijk van aard zijn. 
De deelnemers waren zeer tevreden over de avond en waren op één na van mening dat een avond als 
deze jaarlijks plaats zou moeten vinden. Men heeft de avond ervaren als plezierig, zinvol en 
interessant. De inhoudelijke informatie was goed tot prima en de ontvangst en verzorging waren 
prima. Het geheel was goed georganiseerd. 
Wel vonden de personen die hebben gereageerd het plenaire gedeelte over het algemeen (te) lang en 
had men liever in verhouding meer tijd aan de presentaties/workshops willen besteden. Er was nu 
soms te kort tijd om de presentatie af te ronden en/of voldoende vragen te stellen. 
Opvallend enthousiast in gereageerd op de presentatie van Vangnet en Advies. Speciaal voor de 
raadsinformatieavond is een korte film gemaakt over het werk van Vangnet en Advies (NB. Deze film 
blijft uiteraard ook bruikbaar voor andere doeleinden). Deze film en de toelichting daarop hebben een 
discussie en beeldvorming op gang gebracht die door veel deelnemers als waardevol is bestempeld. 
De deelnemers konden de presentjes die na afloop werden meegegeven zeer waarderen. 
De sheets van de presentaties van de gehele informatieavond zijn na afloop verzonden aan alle 
deelnemers. 

Aanbevelingen 
8 De locatie waar de informatieavond is gehouden is zodanig goed bevallen dat wordt aanbevolen 

deze locatie voor toekomstige informatieavonden wederom in overweging te nemen. 
• Ten aanzien van de keuze van de datum wordt aanbevolen om deze tevens af te stemmen met de 

vergaderschema's van gemeenteraden en raadscommissie. De gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude had op 2 december een commissievergadering waardoor de raadsleden niet 
aanwezig konden zijn. Hierover is per brief een beklag ingediend. Om Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude alsnog van informatie te voorzien heeft de directie van de VRK op 3 februari 2009 
een commissievergadering bijgewoond en daar de presentatie geven die zij tijdens het plenaire 
gedeelte van de raadsinformatieavond hebben gehouden. 

B Een aantal deelnemers van de informatieavond heeft aangegeven de lengte van het plenaire deel 
van de avond te lang te hebben gevonden in verhouding tot de presentaties/workshops die meer 
interactief van aard waren. Bij een volgende informatieavond kan hier mogelijk rekening mee 
gehouden worden. 

• De voorbereidingstijd voor de informatievond is als redelijk krap ervaren. Zeker omdat dergelijke 
avonden (nog) niet regulier van aard zijn, is er veel tijd nodig geweest voor het organiseren en 
opstellen van een plan. De sheets/inhoud van de presentaties zijn niet in alle gevallen volgens 
planning aangeleverd, zodat deze een aantal maal pas op het allerlaatste beoordeeld konden 
worden door de directie. Aanbevolen wordt om de organisatie van volgende 
informatiebijeenkomsten eerder te starten. 

B Tenslotte wordt aangeraden hier een budget voor vast te stellen zodat op voorhand duidelijk is wat 
de speelruimte is en welke kosten gemaakt en gedekt kunnen worden. 



Vervolg 
In 2009 zal de raadsinformatieavond gezamenlijk met de politie Kennemerland worden georganiseerd. 
De eerste overleggen hierover zijn al van start gegaan en afstemming over een datum vindt reeds 
plaats, met inachtneming van de vergaderschema's van de regiogemeenten. 



Bijlage: Deelnemers raadsinforrnatieavond 

H. de Bruin 
W. Spaanderman 

O. Wagner 
J. de Vlugt 
E. Visser 

Raadslid Uitgeest 
Raadslid Uitgeest 

Wethouder Heemskerk 
Raadslid Heemskerk 
Raadslid Heemskerk 

J. Nieuwenburg 
T. Vreugdenhil 
S. Vrugt 
P. Schouten 
G. v.d. Spoel 
C. de Vries 
W. Catsman 
H. Koper 
L. van Zetten 
M. Lodeweegs 
T. Hoffmans 

Wethouder Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 
Raadslid Haarlem 

H. van Leeuwen 
P. Meiland 
C. Bilars-Don 
J. Harberts 
Fengzhu-Li 
D. Fekkes 

G. Toonen 

Burgemeester Beverwijk 
Raadslid Beverwijk 
Raadslid Beverwijk 
Raadslid Beverwijk 
Raadslid Beverwijk 
Raadslid Beverwijk 

Wethouder Zandvoort 

Th. Weterings 
A. Noomen 
H. Kuipers 
A. Koster 
J. Hekstra 
P. van Groeningen 
L. van Velsen- Nelissen 
A. den Elzen 
A. vd Vliet 
A. vd Helm 

Burgemeester Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Raadslid Haarlemmermeer 
Fractieassistent Haarlemmermeer 

P. Cammaert 
B. Hendriks 
A. Blok 
H. van Delden 
C. Hindriks 
M. Hillebrink 

Burgemeester Velsen 
Raadslid Velsen 
Raadslid Velsen 
Raadslid Velsen 
Raadslid Velsen 
Raadslid Velsen 

R. Beens Jansen 

M.Heeremans 
C. Kuiper 
H. Hooij 

Burgemeester Bennebroek 

Burgemeester Heemstede 
Wethouder Heemstede 
Raadslid Heemstede 



H. van Frankfoort 
A. Ramsodit 

I. van der Zande 
F. Schippers 
E. Groot 
M. Schoonderwoerd 
H. Munneke 
P. Köhne 
I. de Jonge 
H. Berkhout 
C. Morssink 
M. Bijman 
S. van Schagen 
B. Kleynen 
M. Broerse 
F. Woltring 

Chef bureau ondersteuning korpsleiding Politie Kennemerland 
Beleidsadviseur korpsbeheerder Politie Kennemerland 

Regionaal Geneeskundig Functionaris/Directeur VRK 
Regionaal Commandant/Directeur VRK 
Directiesecertaris VRK 
Districtscommandant Zuid 
Districtscommandant Midden 
Sectormanager AGZ VRK 
Sectormanager JGZVRK 
Teammanager AGZ VRK 
Teammanager AGZ VRK 
Directiesecretaresse VRK 
Senior communicatieadviseur/coördinator VRK 
Manager Facilitair Bedrijf VRK 
Beleidsmedewerker GGD VRK 
Senior beleidsmedewerker directiezaken VRK 



4. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. 
5. De verdeling van de stemmen is als volgt: 

a. 2 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Uitgeest en Zandvoort; 

b. 4 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Heemstede; 
c. 8 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeente Velsen; 
d. 15 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. 

6. Het algemeen bestuur bepaalt welke functionarissen van de dienst de vergaderingen van het 
"" algemeen bestuur bijwonen en daarin een raadgevende stem hebben. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMEEN BESTUUR 

Artikel 20: 
1. Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van de regeling alle bevoegdheden die 

niet bij of krachtens wettelijke bepalingen aan andere bestuursorganen zijn opgedragen. 
2. Het algemeen bestuur verschaft de raden van de gemeenten ongevraagd alle informatie die voor 

een juiste beoordeling van het door hem gevoerde en te voeren beleid nodig is. 
3. Het algemeen bestuur verstrekt de raden schriftelijk binnen een maand de door één of meer leden 

van die raden verlangde inlichtingen. 
4. Het algemeen bestuur is verplicht de gemeentebesturen en gedeputeerde staten desgevraagd 

informatie te verschaffen omtrent alle zaken de regeling betreffende. 
5. Het algemeen bestuur is bevoegd ongevraagd aan één of meer gemeentebesturen advies te geven 

of voorstellen te doen, die in verband met deze regeling nodig worden geacht. 
6. De desbetreffende gemeentebesturen delen op zo kort mogelijke termijn aan het algemeen bestuur 

mee of een advies c.q. voorstel aanleiding is geweest tot het treffen van maatregelen. 
7. Het algemeen bestuur belegt tenminste een maal per jaar een informatieve bijeenkomst voor 

raadsleden van de gemeenten. 

DAGELIJKS BESTUUR 

SAMENSTELLING, ZITTINGSDUUR EN LIDMAATSCHAP 

Artikel 21: 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit 10 leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitters van het 

algemeen bestuur. 
2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het algemeen bestuur gekozen binnen één 

maand na het aantreden van het algemeen bestuur. 
3. Het algemeen bestuur houdt bij de samenstelling van het dagelijks bestuur rekening met een 

evenwichtige behartiging van de taken en het verzorgingsgebied van het openbaar lichaam. 

Artikel 22: 
1. De zittingsperiode van het dagelijks bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van het algemeen 

bestuur. 
2. Een lid dat ophoudt deel uit te maken van het algemeen bestuur, houdt tevens op lid te zijn van het 

dagelijks bestuur. 
3. De leden van het dagelijks bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij 

de voorzitter terstond in kennis. Zij blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is 
voorzien. 

4. In vacatures wordt in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur voorzien. 
5. Voor de vervanging bij afwezigheid van een van de leden van het dagelijks bestuur wordt door het 

algemeen bestuur een vervangingsregeling opgesteld. 
6. Een lid dat het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, kan door het algemeen 

bestuur te allen tijde worden geschorst of ontslagen. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de 
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 


