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Bijlage ABVR11.0623/A.5

Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de
regio Hollands Midden

Ondergetekenden:
1.

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) handelend onder de
naam Veiligheidsregio,
gevestigd te (2321 BM) Leiden en kantoorhoudende aan het adres Rooseveltstraat 4A, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer
H.J.J. Lenferink

en
2.

het openbaar lichaam Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOGHM),
gevestigd te (2316 ZV) Leiden en kantoorhoudende aan de Parmentierweg 49, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, mevrouw
M.J.C. Suijker

Overwegende dat:
a)

het bestuur van de VRHM verantwoordelijk is voor crisisbeheersing en bestrijding van
ongevallen en rampen

b)

het bestuur van de RDOG verantwoordelijk is voor de dagelijkse publieke gezondheidszorg

c)

de samenwerking tussen beide partijen van essentieel belang is bij crisisbeheersing en
bestrijding van ongevallen en rampen

d)

het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de taken, voortvloeiend uit de
Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden

e)

de RDOG alle benodigde personele en organisatorische inzet levert welke noodzakelijk is
voor de uitvoering van bovengenoemde taken

f)

de directeur GHOR deel uitmaakt van de directie van de RDOG (WVR, art. 32 lid 1)

g)

het GHOR-bureau onderdeel is van de RDOG

Gelet op:
-

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

-

de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden
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Komen overeen als volgt:
Artikel 1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

Het bestuur van de RDOG verplicht zich aan het bestuur van de Veiligheidsregio alle
benodigde inzet aan personeel en middelen te leveren, welke noodzakelijk is voor de
uitvoering van de in de Wet veiligheidsregio`s en de gemeenschappelijke regeling
voorgeschreven taken
De door de RDOG te leveren inzet is nader uitgewerkt in werkafspraken
In geval van opschaling conform het regionaal crisisplan wordt het gezag geregeld volgens
de GRIP-procedure
Kosten: inzetkosten GRIP 1 en 2 zijn voor rekening van de GHOR; inzetkosten GRIP 3 en 4
zijn voor rekening van de gemeente(n) waar het ongeval of de ramp plaatsvindt (het zgn.
brongebied)
Indien de inzetkosten GRIP 1 en 2 in enig jaar zorgen voor overschrijding van de
exploitatiekosten van het GHOR-bureau komen deze kosten in principe via de
inwonerbijdrage voor rekening van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Het bestuur van de Veiligheidsregio vergoedt de exploitatiekosten van het GHOR-bureau op
basis van de in artikel 4 genoemde begroting

Artikel 2
2.1
2.2
2.3

3.3

4.2
4.3
4.4

5.2

Begroting en verantwoording

Door de RDOG wordt zo mogelijk vóór 1 maart, maar in elk geval vóór 1 april van het jaar n1 een conceptbegroting opgesteld voor de kosten die voortvloeien uit het gestelde in artikel 1
Deze conceptbegroting wordt voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio
Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt op basis van deze conceptbegroting de vergoeding
vast, die in het jaar n aan de RDOG ter beschikking wordt gesteld.
Na afloop van het jaar legt het bestuur van de RDOG vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar
verantwoording af over de werkzaamheden, die voortvloeien uit het gestelde in artikel 1 en 2

Artikel 5
5.1

Directeur GHOR

De Directeur GHOR is lid van de directie RDOG
Het bestuur van de Veiligheidsregio is betrokken bij de door het bestuur van de RDOG in
gang te zetten procedure voor werving- en selectie van de directeur GHOR
Het bestuur van de RDOG doet inzake benoeming, schorsing en ontslag van de directeur
GHOR een voordracht aan het bestuur van de Veiligheidsregio

Artikel 4
4.1

Onderhandelingen met zorgverzekeraars over meldkamer

Het bestuur van de Veiligheidsregio mandateert het bestuur van de RDOG tot het voeren
van onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de Meldkamer Ambulancezorg
Deze onderhandelingen worden gevoerd na overleg met de secretaris van de
Veiligheidsregio
De resultaten van dit overleg vormen de basis voor de exploitatie van de Meldkamer
Ambulancezorg als onderdeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden

Artikel 3
3.1.
3.2

Uitvoering voorgeschreven taken

Financiële consequenties risico’s beleid en uitvoering

De algemene reserve en voorzieningen voor GHOR-taken worden door de Veiligheidsregio
beheerd
Onttrekkingen aan en stortingen in de voorziening voor GHOR-taken geschieden op grond
van de daartoe gestelde regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten en worden vastgesteld in de jaarrekening van de Veiligheidsregio
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5.3

Onttrekkingen aan en stortingen in de algemene reserve voor GHOR-taken geschieden bij
begroting dan wel na voorafgaande toestemming van de Veiligheidsregio

Artikel 6
6.1
6.2

Beide partijen informeren elkaar over en weer over alle aangelegenheden welke van
belang kunnen zijn voor een verantwoorde dienstverlening.
Op strategisch niveau vindt bestuurlijk overleg plaats.

Artikel 7
7.1
7.2

8.2
8.3

Wijzigen

Op verzoek van één der partijen treden partijen met elkaar in overleg, ten einde te bezien
of deze overeenkomst al dan niet gewijzigd en/of aangevuld dient te worden.
Wijzigen van en aanvullingen op bepalingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 8
8.1

Wederzijdse informatieplicht en periodiek overleg

Duur en beëindigen

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2011, wordt eenmalig aangegaan voor een periode
van 5 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met de planperiode van het regionaal
beleidsplan, zijnde 4 jaar
Opzegging geschiedt door een schriftelijke opzegging aan de wederpartij uiterlijk zes
maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst
Iedere vier jaar wordt de werking van de overeenkomst geëvalueerd

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiden, d.d. 23 en 29 juni 2011
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