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1. De RDOG Hollands Midden wordt aangewezen als RAV Hollands Midden in het
kader van de Wet Ambulancezorg;
2. De dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenschappelijke regelingen
wordt aangepast, zoals is weergegeven in bijlage 2;
3. De directies van beide gemeenschappelijke regelingen krijgen de opdracht het
Service Level Agreement aan te passen, zodat aan de eisen in het kader van de
vergunningverlening ex Waz wordt voldaan;
4. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om de eisen vast te stellen waaraan
de toekomstige vergunninghouder dient te voldoende ten aanzien van de
meldkamer ambulancezorg;
5. De principeafspraken over de instelling van de GMK en de verhouding met de
RDOG blijven verder gehandhaafd.

Betreft

In de Wet Ambulancezorg is geregeld dat per regio één vergunning wordt verleend
aan een rechtspersoon, die wordt gezien als een Regionale Ambulancevoorziening.
Deze RAV verleent zowel ambulancezorg als meldkamerdiensten. Op dit moment
zijn er in de regio Hollands Midden twee gemeenschappelijke regelingen die
betrokken zijn bij de ambulancezorg: De sector RAD binnen de RDOG Hollands
Midden is verantwoordelijk voor de ambulancehulpverlening, de gemeenschappelijke
regeling Brandweer/GHOR (Veiligheidsregio) is verantwoordelijk voor de
meldkamerfunctie. In de nieuwe wet is het mogelijk dat delen van de taak in
onderaanneming worden uitgevoerd. Hiervoor moeten voorbereidingen worden
gestart en keuzes worden gemaakt, conform gevraagde besluiten 1, 2 en 3.
Een andere rol van de Veiligheidsregio is om als GHOR-bestuur de eisen vast te
stellen waaraan de toekomstige vergunninghouder dient te voldoen ten aanzien van
de meldkamer ambulancezorg. Deze eisen hebben betrekking op de voorbereiding
en het daadwerkelijk optreden in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen. Deze eisen waarborgen ook een goede dagelijkse
samenwerking met politie en brandweer. De Minister van VWS heeft het
Veiligheidsberaad (bc GHOR) gevraagd om te bewerkstelligen dat deze eisen waar
mogelijk een landelijk uniform karakter krijgen. De regionale GHOR-besturen
behouden het recht deze landelijke eisen uit te breiden met regionale eisen en ze
vervolgens vast te stellen.
Op 20 april heeft VWS de conceptprocedure bekend gemaakt van de
vergunningverlening in het kader van de wet. Hieruit blijkt dat de Ghor-besturen van
1 juli tot 31 augustus 2009 de mogelijkheid hebben om deze eisen aan te vullen en
vast te stellen. Gezien de vergadercyclus stellen wij voor het DB te mandateren deze
eisen vast te stellen.
Bijlagen:
1. Notitie conceptbesluit aanwijzing RDO als RAV met 2 bijlagen
2. Planning stappen implementatie WAZ (uit conceptbeschrijving procedure
van vergunningverlening Wet Ambulancezorg, VWS 20 april 2009)
3. Brief Ministerie van VWS d.d. 7 april 2009 m.b.t. Implementatie Waz
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