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Naam programma + onderdeel:
Bestuur en dienstverlening
Onderwerp: wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (RDOG HM) en gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM).
Aanleiding: De gemeenschappelijke regeling RDOG HM is vastgesteld in het najaar van 2005.
Sindsdien zijn er wijzigingen opgetreden in wet- en regelgeving, die tot gevolg hebben gehad dat geen
enkele wetsvermelding in de Gemeenschappelijke Regeling nog actueel is. In 2005 zijn de
gemeenschappelijke regelingen RDOG HM én de gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR
in samenhang door beide besturen opgesteld en aan de gemeenten aangeboden. De
gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR is in 2010 gewijzigd in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio op grond van de ingevoerde Wet veiligheidsregio’s. Omdat de besluitvorming
over de bijpassende wetgeving in de gezondheidszorg nog niet afgerond was is er voor wat betreft de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM gekozen deze wetswijzigingen af te
wachten. Nu het nieuwe wettelijke kader helder is, worden met dit voorstel de beide
gemeenschappelijke regeling geactualiseerd en wordt de samenhang van deze regelingen hersteld
Doel: Het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het herstellen van de
samenhang tussen deze beide regelingen.
Overwegingen: Aan de gemeenten in de regio Hollands Midden wordt één besluit voorgelegd door de
gezamenlijke besturen van de RDOG HM en de Veiligheidsregio HM. Het betreft een samenhangend
voorstel tot wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen. Deze beide wijzigingen worden in
samenhang en in de vorm van één besluit voorgelegd omdat de verhouding tussen beide regelingen
inhoudelijk is gewijzigd en de wijzigingen in de ene regeling niet los kunnen worden gezien van de
wijzigingen in de andere regeling. Die samenhang betreft:
1. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van een epidemie op het gebied van
infectieziektebestrijding wordt belegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio HM en de
verantwoordelijkheid voor de bestrijding van een epidemie is belegd bij de voorzitter van de
Veiligheidsregio HM, terwijl de feitelijke werkzaamheden hun grondslag vinden in de Wet
publieke gezondheid;
2. De afzonderlijke functies directeur GGD en directeur GHOR zijn samengevoegd in de functie van
directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan zowel GGD als de GHOR en belast is met de
operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening;
3. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen is van de veiligheidsregio verschoven naar
zorginstellingen, GGD’en en Regionale Ambulancevoorzieningen. De hiermee samenhangende
middelen van de zijde van de gemeenten worden in de voorstellen dan ook (budgetneutraal)
overgeheveld van de Bijdrage per Inwoner Veiligheidsregio HM naar de Bijdrage per Inwoner
RDOG HM;
4. De verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke meldkamer wordt gedeeld door de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de landelijke politie en door de Regionale
Ambulancevoorziening Hollands Midden, die onderdeel is van de RDOG HM.
Daarnaast zijn er enkele andere relevante ontwikkelingen, die aanleiding zijn voor wijziging van de
gemeenschappelijke regelingen, onder andere:
•
De vorming van de landelijke politie, waardoor geen sprake meer is van een korpschef Hollands
Midden, een korpsbeheerder Hollands Midden en een Regionaal College Hollands Midden;
•
De troonopvolging door koning Willem Alexander, waardoor er geen sprake meer is van een
commissaris van de koningin, maar van een commissaris van de koning.
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•

•

De wettelijke bepaling dat de brandweer georganiseerd dient te zijn op het niveau van de
Veiligheidsregio, waardoor bepalingen die uitgingen van het bestaan van gemeentelijke
brandweerkorpsen obligaat zijn geworden.
Verschillende gemeentelijke fusies, waardoor de in de gemeenschappelijke regeling genoemde
gemeenten niet allemaal maar bestaan.

Tenslotte is in beide gemeenschappelijke regelingen een lid opgenomen, dat het mogelijk maakt dat
bepaalde artikelen binnen de gemeenschappelijke regeling rechtskracht houden als ze verwijzen naar
wetten of regelingen, waarvan de feitelijke tekst of de inhoud enigszins is gaan afwijken van de tekst
die de basis was van de gemeenschappelijke regeling. Deze bepaling voorkomt dat een
gemeenschappelijke regeling al voor het minste of geringste iedere keer moet worden gewijzigd.
Financiën: Uit de wijzigingen vloeien geen extra kosten voor. Een deel van de Bijdrage per Inwoner
voor het programma Veiligheid wordt omgezet in een bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling
RDOG HM. Na vaststelling van de gewijzigde regeling zal door beide besturen een administratieve
begrotingswijziging worden vastgesteld.
Evaluatie: niet van toepassing.
Bijgevoegde informatie: Toelichtende notitie.
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