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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 2-12-2020 

  Agendapunt 6 

  Indiener Directeur Publieke 
Gezondheid 

  Steller  

Onderwerp Gevolgen inwerkingtreding Wet Ambulancezorg voor verhouding tussen 
RAV en VRH (geneeskundige meldkamer). 

Doel Ter bespreking. 

Aanleiding De Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag verenigt politie-, brandweer- 
en geneeskundige meldkamerfuncties. Deze drie functies zijn publiek 
belegd, hetgeen aansluit op de specifieke bestuurlijke verantwoordelijk-

heden ten aanzien van veiligheid binnen onze regio - gerelateerd aan de 
regeringszetel, huisvesting van internationale organisaties en het grote 
aantal evenementen en demonstraties. 
 
De geneeskundige meldkamer van de VRH voert meldkamertaken uit in 
opdracht van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden 

gefinancierd door de zorgverzekeraars. Met ingang van 1 januari 2021 is 
deze constructie in strijd met de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen. 

Samenvatting De RAV Haaglanden is een coöperatie van drie leden die in september 
2011 werd opgericht. De leden bestaan uit drie ambulancevervoerders te 
weten Ambulancezorg Zoetermeer (privaat), GGD Ambulancezorg (publiek) 
en Witte Kruis Ambulancezorg (privaat). 

 
Gegeven de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen zijn er voor de VRH 
Haaglanden en de RAV Haaglanden twee mogelijkheden om vanaf 1 januari 
2021 de geneeskundige meldkamer conform de wet te positioneren: 

1. De VRH wordt lid van de coöperatie RAV Haaglanden; 

2. De VRH brengt de geneeskundige meldkamer onder bij de RAV of 

één van de huidige leden van de coöperatie Haaglanden. 

Het publieke regionale belang en de multidisciplinaire samenwerking 
binnen de gemeenschappelijke meldkamer zijn het beste geborgd bij optie 
1. 
 
Om de VRH als lid toe te laten treden tot de coöperatie RAV Haaglanden, 

moet volgens Pels Rijcken aan twee voorwaarden voldaan worden: 
 

1) De ledenraad van de RAV Haaglanden moet hiertoe met 

unanimiteit besluiten. 

2) De Gemeenschappelijke Regeling van de VRH dient te worden 

aangepast zodat het Algemeen Bestuur kan besluiten om toe te 

treden tot een coöperatie. Aanpassing van deze 

gemeenschappelijke regeling vergt een besluitvormingstraject 

waarin zowel colleges als raden om instemming wordt gevraagd. 

De praktijk leert dat dit traject circa driekwart jaar beslaat. 

Het is niet mogelijk om voor de ingangsdatum van de nieuwe wet (1 
januari 2021) aan de eerder genoemde voorwaarden te voldoen. Het 
bestuur van de RAV Haaglanden zal daarom de Minister van Medische 
Zaken en Sport vragen uitstel te verlenen om aan de wet te voldoen.  
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Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

De Directeur Publieke Gezondheid vraagt het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Haaglanden: 
1. Kennis te nemen van de nieuwe wet ambulancevoorzieningen; 
2. Het belang te bevestigen van publieke borging en multidisciplinaire 

organisatie van de geneeskundige meldkamerfunctie; 
3. De intentie uit te spreken lid te worden van de coöperatie RAV 

Haaglanden; 
4. Te besluiten om – in gezamenlijkheid met de RAV – een 

implementatievoorstel uit te laten werken.  

Indien de Minister van Medische zaken en Sport het verzoek afwijst om 
uitvoering van artikel 6 van de Wet Ambulancevoorzieningen voor bepaalde 
tijd uit te stellen, of indien de verleende uitstel in de praktijk ontoereikend 
is om de nieuwe wet te implementeren, zal met de betrokken besturen 

(RAV en VRH) worden afgestemd over het (bestuurlijke) handelings-
perspectief.   

Financiële consequenties Het uit te werken implementatievoorstel zal ingaan op financiële en 
personele consequenties.  

Personele consequenties 
  

Het uit te werken implementatievoorstel zal ingaan op financiële en 
personele consequenties (zie ook: overige consequenties).  

Overige consequenties De periode van uitstel geeft de betrokken partijen gelegenheid om tot een 
voorstel te komen voor de implementatie van de Wet ambulance-
voorzieningen in de regio Haaglanden, passend binnen overige wetgeving 
waarmee rekening dient te worden gehouden (Wet gemeenschappelijke 

regelingen, Wet op de ondernemingsraden).   

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

 

Communicatie  

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

DB-VRH 

 
 
 
 
Afstemming 
portefeuillehouder 

Acute zorg 

Wanneer? 
 

18 november 

 
 
 
 
19 november 

Uitkomst?  
 

Na afstemming met 

portefeuillehouder, ter 
bespreking op de AB-
agenda 
 
Voorbereiding 
bespreking AB-VRH  

 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Typ tekst 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Doel 
Typ tekst 
 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Fatale datum Typ tekst 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


