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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
Aan de minister van VWS mede te delen dat het GHOR-bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden geen opmerkingen heeft over het in de Regeling ambulancezorg opgenomen programma van
eisen.

3. Toelichting op het besluit
Op grond van artikel 4, derde lid, van de Wet Ambulancezorg (Waz) kan het GHOR-bestuur voor de
eigen regio aanvullende regiospecifieke eisen stellen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg.
In juni 2009 hebben de GHOR- besturen onder coördinatie van het Veiligheidsberaad hiervan
gebruikgemaakt en een pakket van eisen bij het ministerie van VWS ingediend. Dit leidde tot het
zogenoemde basispakket.
In september 2009 hebben de regio’s de gelegenheid gehad om conform de Waz artikel 4, derde lid
aanvullende regiospecifieke eisen aan het basispakket toe te voegen. Het GHOR-bestuur Hollands
Midden heeft op 23 oktober 2009 de minister medegedeeld geen aanvullende regiospecifieke eisen in
het basispakket te willen opnemen. Over de Regeling heeft het bestuur geen nadere opmerkingen bij
de gestelde eisen. Het bestuur heeft kennisgenomen van de Beleidsregel ambulancezorg en zal geen
andere zienswijze indienen (zie bijlage).
Op 5 juli 2010 vraagt de minister van VWS nogmaals op grond van de Waz artikel 4 om advies over
het in de Regeling ambulancezorg opgenomen programma van eisen.

4. Kader
Wet Ambulancezorg, art. 4 lid 3 en 4
Regeling ambulancezorg, versie 5 juli 2010
Conform de Waz wordt de vergunning voor ambulancevervoer verleend aan één Regionale
Ambulance Voorziening per veiligheidsregio.

5. Consequenties
n.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

7. Implementatie en communicatie
8. Bijlagen
1. Advies regeling ambulancezorg door GHOR- bestuur HM, brief 23 oktober 2009
2. Hernieuwd verzoek om advies Regeling ambulancezorg door ministerie van VWS, brief 5 juli
2010
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9. Historie besluitvorming
De Wet Ambulancezorg is op 4 december 2008 in werking getreden. Het jaar 2009 stond in het teken
van de voorbereidingen van de Regeling ambulancezorg en de voorgenomen vergunningverlening.
Het GHOR-bestuur heeft op 23 oktober 2009 zijn standpunt aan de minister kenbaar gemaakt.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 2 september 2010 besloten het Algemeen Bestuur te adviseren aan de
minister van VWS mede te delen geen aanvullende regiospecifieke eisen aan de meldkamer
ambulancezorg te stellen, omdat de gewijzigde vergunningverleningsprocedure de ruimte biedt om de
door de regio Hollands Midden gewenst regionale afspraken te maken.
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