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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 14-7-2021 

  Agendapunt 7 

  Indiener Directeur Publieke 
Gezondheid 

  Steller R. Hoes (RAVH) en B. 
Yedema (VRH).  

Onderwerp Verkenning positie meldkamer ambulancezorg regio Haaglanden 

Doel Ter meningsvorming 

Aanleiding In de regio Haaglanden wordt de ambulancezorg geleverd door de 
Coöperatieve Vereniging RAV Haaglanden, met als leden:  

- Ambulancezorg Zoetermeer B.V. (AZZ);  
- Witte Kruis Ambulancezorg B.V. (WK); 
- Gemeente Den Haag (GGD Haaglanden Ambulancezorg). 

In de huidige situatie wordt de meldkamer ambulancezorg onder 
verantwoordelijkheid van de RAVH uitgevoerd door de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De wederzijdse 

verplichtingen zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).  
 
Bovenstaande situatie betekent dat de VRH feitelijk als onderaannemer van 
de RAVH de meldkamertaak op het gebied van ambulancezorg uitvoert. 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen 
(Wazv) per 1 januari 2021 is deze constructie echter niet meer wettelijk 

toegestaan. Dit vergt een oplossing. De RAVH en VRH hebben 

uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt 
gecontinueerd totdat een oplossing is bereikt.  
 
Om te komen tot deze oplossing, is door de RAVH en VRH een 
gezamenlijke stuurgroep gevormd die verschillende oplossingsrichtingen 
heeft verkend. De uitkomsten hiervan treft u als bijlage.  

Samenvatting In voorbereiding op de verkenning zijn mogelijke oplossingsrichtingen en 
aspecten (criteria om deze oplossingsrichtingen verder uit te werken) 
opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een Startnotitie.  
 
De Verkenning die nu aan u voorligt is een 1e uitwerking van de opties uit 
deze Startnotitie aan de hand van de aspecten gesteld in deze 

Startnotitie. Beoogd is een neutraal beeld van mogelijke 
oplossingsrichtingen weer te geven, zonder daar een weging aan toe te 
kennen. Op deze wijze hebben alle partijen hetzelfde vertrekpunt bij de 
start van de volgende fase in het komen tot een oplossing. Het ligt 

nadrukkelijk niet in de bedoeling van deze Verkenning om reeds een 
volledige uitwerking op álle relevante aspecten aan te bieden. Die 
uitwerking is voor een latere fase in het proces.  

Het feit dat uitsluitend opties uit de Startnotitie zijn uitgewerkt neemt 
niet weg dat gaandeweg het proces nieuwe opties in beeld kunnen 
komen, of bestaande opties worden samengevoegd tot nieuwe richtingen. 
Indien hiertoe de behoefte bestaat bij betrokken partijen na het lezen 
van deze verkenning is hiervoor de ruimte. Dit betekent dus ook dat er 
nog een verdere inhoudelijke uitwerking en toetsing moet plaatsvinden 

van deze eerste verkenning, bijvoorbeeld van de personele of juridische 
consequenties.  
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Uitkomsten eerste verkenning 

- Opties A: RAV-cooperatie (of lid of rechtspersoon) voert MKA-
functie uit.  

- Opties B: VRH (of geprivatiseerde MKA) wordt lid RAV-coöperatie; 

- Opties C: detachering MKA-medewerkers;  
- Opties D: RAV wordt stichting of BV, VRH treedt toe (evt. 

stichting met meerdere taken); 
- Opties E: alles in één rechtspersoon:  

o VRH deelt al dan niet mee in zeggenschap; 
o RAV is onderdeel van VRH of één van de coöperatie-leden.  

Hoewel nog geen weging is toegepast, zijn in de Verkenning wel 
oplossingsrichtingen afgevallen die niet voldoen aan minimaal de 
volgende aspecten: 

- compliant met wetgeving;  
- toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing; 
- patiëntbelang / goede ambulancezorg / positionering 

ambulancezorg / belang hulpverlening. 

Om deze reden zijn oplossingsrichtingen die uitgaan van detachering van 
het huidige meldkamerpersoneel (C1 en C2) slechts kort beschreven en 
niet verder uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de oplossingsrichting waarbij 
de coöperatie RAVH wordt omgezet naar een BV RAVH en de VRH 
toetreedt als aandeelhouder/bestuurder (D1). 

 
Voor alle andere oplossingsrichtingen geldt dat deze dus wel aan de 
minimale aspecten voldoen. Met elk van de uitgewerkte oplossings-
richtingen voldoen zowel RAVH als VRH aan de Wazv.  
 
Scope en verbreding daarvan 
De verkenning naar de mogelijkheden om te voldoen aan de Wazv wordt 

vanuit de RAV ook aangegrepen om mogelijkheden te verkennen om de 
structuur en sturing van de RAVH en diens activiteiten te 
vereenvoudigen, hetgeen de slagvaardigheid van de organisatie t.b.v. het 
leveren van ambulancezorg mogelijk ten goede komt. Dit betreft opties:  

▪ D2: Coöperatie RAVH omzetten naar stichting en Meldkamer 

functie laten uitvoeren door de Stichting RAVH; 
▪ D3: Als D2 en deze Stichting RAVH vullen met meerdere taken en 

besturing; 
▪ E1: Alle partijen brengen hun feitelijke Ambulance- c.q. MKA-

activiteiten in één rechtspersoon - VRH deelt mee in 
zeggenschap; 

▪ E2: Alle partijen brengen hun feitelijke Ambulance- c.q. MKA-
activiteiten in één rechtspersoon – VRH deelt niet mee in 

zeggenschap; 
▪ E3: Alle partijen brengen hun feitelijke Ambulance- c.q. MKA-

activiteiten samen in de VRH; 
▪ E4: Alle partijen brengen hun feitelijke Ambulance- c.q. MKA-

activiteiten samen bij één van de leden. 

 
Duur traject 
Hoewel de insteek van alle betrokkenen erop is gericht om zo snel 
mogelijk tot een oplossing te komen, is tegelijkertijd zorgvuldigheid van 

groot belang (zowel inhoudelijk als procesmatig). De verwachting is 
daarom dat dit traject doorloopt tot in 2022.  

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Deze Verkenning wordt aan alle betrokkenen voorgelegd binnen zowel 
VRH als RAVH. Aan de kant van de RAVH gaat het hierbij om het Bestuur, 
de Raad van Toezicht, Ledenraad en zorgverzekeraars. Aan de kant van 
de VRH gaat het om het de directie en het algemeen en dagelijks bestuur 

van de VRH. 
 
Voor nú is de vraagstelling aan betrokkenen bij zowel VRH als BRAVH:  

▪ Biedt deze Verkenning voldoende informatie en inzicht?  
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▪ Is er door betrokkenen behoefte aan verdere uitwerking van één of 

meerdere – evt. ook nieuwe – opties?   

Het antwoord op deze vragen is van belang voor allereerst het gesprek 
binnen RAVH en binnen VRH (het interne proces).  

- Aan de kant van de RAV zal dit interne proces – omdat de 
besluitvorming uniformiteit vergt – extern worden begeleid door 

het kantoor Andersson Elffers Felix (AEF). Hiervoor worden sessies 
gepland om de gedachtevorming te faciliteren. Eén van de sessies 
richt zich op het publieke domein (portefeuillehouder AB-VRH Acute 
Zorg, GGD-verantwoordelijke wethouder Den Haag, Directie VRH 
en Hoofd ambulancezorg GGD Haaglanden.   

Vervolgens wordt na de interne procesgangen met deze eerste verkenning 
ook het gesprek tussen VRH en RAVH onderling gefaciliteerd. 

Financiële consequenties Nog niet van toepassing. De consequenties moeten nog verder worden 

uitgewerkt en getoetst. De consequenties zijn uiteindelijk afhankelijk van 
de gekozen oplossingsrichting.  

Personele consequenties 
  

Nog niet van toepassing. De consequenties moeten nog verder worden 
uitgewerkt en getoetst. De consequenties zijn uiteindelijk afhankelijk van 
de gekozen oplossingsrichting.  

Overige consequenties Nog niet van toepassing. De consequenties moeten nog verder worden 
uitgewerkt en getoetst. De consequenties zijn uiteindelijk afhankelijk van 
de gekozen oplossingsrichting.  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

- AB-VRH d.d. 2 december 2020. In deze vergadering is een tweetal 
oplossingsrichtingen aan het AB-VRH gepresenteerd. Op basis van 

nadere afstemming met de RAVH, zijn echter meer oplossingsrichtingen 
naar voren gekomen die zijn opgenomen in voorliggende notitie.  

Communicatie Nog niet van toepassing (afhankelijk van de uiteindelijke 
oplossingsrichting). 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
Algemeen bestuur VRH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GGD-VRH (bestuurlijk: 

Bm. Ravestein/phf 

acute zorg), 
wethouder 
Parbhudayal /GGD; 
ambtelijk: GGD en 
VRH)  
 
DB-VRH 

Wanneer? 

 
2 december 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23 juni 2021 

 

 
 
 
 
 
 
30 juni 2021 

Uitkomst?  

 
- Bevestiging van 

belang publieke 
borging en 
multidisciplinaire 
organisatie 

- Intentie om lid te 

worden van de 
coöperatie RAV 
Haaglanden als 
oplossingsrichting; 

- Besluit om – in 
gezamenlijkheid 
met de RAV – een 

implementatie-
voorstel uit te 
werken. 

Afstemming RAV 

vanuit publiek 
perspectief 
 
 

 
 
 
Doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
DB/ AB-VRH 

Wanneer? 
 
28 sept/ 13 okt 2021 

Doel 
Nadere verkenning 
oplossingsrichtingen 
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OR Moet dit stuk naar 
de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname 

(vooruitlopend op een 
nog te volgen formeel 
traject) 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 


