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het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het
gestelde onder A 1 geen aanvullende eisen te stellen;
het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het
gestelde onder A 2 de minister positief te adviseren over de regeling
ambulancezorg hoofdstuk III;
kennis te nemen van de ontwikkelingen vanaf 1 oktober 2009;
kennis te nemen van de op 23 oktober 2009 verzonden brief aan de minister
van VWS;

Op 4 december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg aangenomen.
De wet treedt in werking op 1 januari 2011.
Nieuw is dat:
- de ambulancezorgregio gelijk is aan de veiligheidsregio;
- per regio één vergunning wordt afgegeven aan één Regionale
AmbulanceVoorziening (RAV), bestaande uit een ambulancedienst en de
meldkamer ambulancezorg;
- de minister van VWS de vergunning voor de ambulancezorg afgeeft;
- de inschrijving openstaat voor publiek- en privaatrechtelijke vervoerders;
- het basispakket (= programma van eisen) door de GHOR-besturen onder
coördinatie van het Veiligheidsberaad is uitgewerkt;
- een deel van het programma van eisen is gebaseerd op bovenstaand
basispakket.
A. Regeling ambulancezorg
In de “Regeling Ambulancezorg” is een programma van eisen opgenomen waaraan
een vergunningaanvrager moet voldoen om kans te maken op een vergunning tot
het verlenen van ambulancezorg in de veiligheidsregio.
Aan de GHOR-besturen is de gelegenheid geboden aanvullende regionale eisen toe
te voegen aan het basispakket, waarna VWS het basispakket aan zou passen. De
bedoeling is dat er veel mogelijk landelijke eisen komen en zo min mogelijk
regiospecifieke.
De afgelopen maanden hebben het Veiligheidsberaad, GHOR Nederland en
Ambulancezorg Nederland hierover adviezen uitgebracht aan de minister.
Op 18 september 2009 heeft VWS de richtlijnen toegestuurd aan de GHOR-besturen
en hun tot 26 oktober 2009 de tijd gegeven advies uit te brengen over:
1. aanvullende eisen, WAZ art.4 lid 3;
2. het programma van eisen, regeling ambulancezorg Hoofdstuk III.

Ad 1
De regeling Ambulancezorg art. 28 geeft aan over welke onderwerpen het GHORbestuur en de RAV schriftelijke afspraken dienen te maken, t.w.:
- procedures;
- inzet personeel en materieel;
- bereikbaarheid en beschikbaarheid personeel en materieel;
- opleiden, trainen en oefenen gericht op gezamenlijk optreden bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
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-

samenwerking;
onderhoud en beheer materiaal voor GHOR.

Voorts dient de RAV te beschikken over het ambulancebijstandsplan, het
gewondenspreidingsplan en het slachtoffervolgsysteem.
De regionale eisen voor Hollands Midden kunnen opgenomen worden onder art. 28
van de regeling. De nadere uitwerking wordt ter vaststelling voorgelegd aan het
GHOR-bestuur en het bestuur RDOG.
Conclusie
Op basis van de op 18 september 2009 toegestuurde regeling heeft GHOR Hollands
Midden heeft geen aanvullende eisen in gevolge de WAZ art.4 lid 3.

Ad 2
Hoofdstuk III van de regeling beschrijft de landelijke eisen ambulancezorg.
In dit hoofdstuk zijn opgenomen algemene eisen, de cliënt, samenwerking in de
zorgketen en met buur- en grensregio`s, de organisatie, de MKA en de opschaling.
Conclusie
GHOR Hollands Midden adviseert een positief advies aan de minister uit te brengen
over de regeling ambulancezorg, hoofdstuk III.
B. Ontwikkelingen vanaf 1 oktober 2009
De minister van VWS heeft op 1 oktober 2009 een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd (zie bijlage) over de stand van zaken ambulancezorg. In deze brief is ook
de procedure vergunningverlening opgenomen. De minister schrijft dat hij
voornemens is de systeemwijziging in de vergunningen niet in één tranche, maar in
twee tranches wil verlenen. Deze beleidswijziging leidt tot uitstel van de invoering
van de wet WAZ van 1 januari 2011 naar 1 januari 2012.
Inmiddels wordt een analyse opgesteld door GHOR Nederland en het
veiligheidsberaad van de door de minister gestelde programma van eisen. Gelet op
bovenstaande ontwikkelingen, de noodzakelijke zorgvuldigheid in dit ingrijpende
traject en de door de minister ingekorte reactietermijn is het niet meer mogelijk om
vóór 26 oktober a.s. een gewogen advies aan de minister uit te brengen. Het
Veiligheidsberaad is voornemens de minister om uitstel van de reactie termijn te
vragen.
Op 14 oktober 2009 is een spoed overleg met de minister geweest, maar de datum
van 26 oktober 2009 is niet ingetrokken. Dat heeft ertoe geleid dat op 23 oktober
2009 de heer de Gelder, portefeuillehouder GHOR, de brief van 18 september 2009
heeft beantwoord.
Bijgevoegd zijn de brieven van 18 september, 1 oktober en 23 oktober 2009.
Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2009 besloten:
1. Het AB te adviseren geen aanvullende eisen te stellen op het programma van
eisen voor de vergunningverlening ambulancezorg;
2. De RGF op te dragen de te maken afspraken zoals genoemd in artikel 28 van de
regeling uit te werken en ter vaststelling voor te leggen aan het GHOR-bestuur;
3. Het AB te adviseren een positief advies uit te brengen aan de minister over de
regeling ambulancezorg hoofdstuk III;
4. Gelet op de datum van 26 oktober, de brief van de minister van 1 oktober 2009
en het verleende mandaat aan de RGF, de RGF te mandateren de landelijke
ontwikkelingen te volgen en daarbij passende maatregelen te nemen.
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