B.7

1. Samenvatting voorstel
Gelet op het gestelde in de Wvr art. 51 lid 1 t/m 3 alle inzetkosten van de geneeskundige
hulpverlening ten laste van de exploitatie van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de
RDOGHM te laten komen.
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Inzetkosten geneeskundige
hulpverlening

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM
30 juni 2016

B.7

Bijlage(n):

-
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J. Bernsen |(VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1 De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige hulpverlening ten
laste te laten komen van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM.
2 Af te zien van doorbelasting van daadwerkelijke inzetkosten GHORHM vanaf GRIP 3 aan de
gemeente waar de inzet is gepleegd
3 Bovengenoemd besluit op te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de risico analyse
programma Geneeskundige Hulpverlening
4 Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden

4. Toelichting
Het voormalige bestuur GHORHM heeft in 2001 besloten de inzetkosten GHOR, zodra er sprake is
van bestuurlijke aansturing, ten laste te laten komen van de gemeente waar een ramp of zwaar
ongeval plaatsvond. De belangrijkste reden voor dit besluit was dat, ingevolge de Wet Rampen en
Zware Ongevallen, een brongemeente bij een totale kostenpost die uitsteeg boven de FL.100.000,--,
alle kosten kon declareren bij de minister. De minister kon een bijdrage verlenen.
Rechtsopvolging 2006, 2010 en 2014
Als rechtsopvolgers hebben in 2006 de GR Brandweer en GHOR Hollands Midden, in 2010 de GR
Veiligheidsregio Hollands Midden bovengenoemde werkwijze opgenomen in de
Dienstverleningsovereenkomst VRHM - RDOGHM.
Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen in 2014 is bovengenoemde
dienstverleningsovereenkomst vervallen en de bepaling niet opgenomen in de aangepaste
gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOGHM.

Situatie 2016
Wvr art. 10 en 55 zijn van toepassing:
Art 10: De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio
volgende taken en bevoegdheden over:
Lid f: het instellen en in standhouden van een GHOR.
Art. 55:
Lid 1: In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit de uitoefening van haar taken
ingevolge artikel 10, verleent Onze Minister een bijdrage. De bijdrage kan onder voorwaarden
worden verleend.
Lid 2: In de kosten die voor een gemeente voortvloeien uit de daadwerkelijke bestrijding van een
ramp en uit de gevolgen van die bestrijding, kan onze Minister een bijdrage verlenen.
Lid 3: In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit het verlenen van bijstand, bedoeld
in artikel 51, derde lid, kan Onze Minister een bijdrage verlenen.
Het ministerie van VenJ stelt inzake de toepasbaarheid van Wvr art.55 dat lid 2 het wettelijk kader
vormt, uitgewerkt in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.
VenJ concludeert dat “als er sprake is van een ramp het moet gaan om kosten die zijn gemaakt voor
en gedurende de daadwerkelijke bestrijding van de ramp en waarmee in de begroting van het
betreffende jaar geen rekening hoefde te worden gehouden. Het gaat om de kosten die niet zouden
zijn gemaakt indien de ramp zich niet had voorgedaan. Voor zover een veiligheidsregio kosten maakt
die voortkomen uit de bestrijding van een ramp, kunnen deze kosten worden verhaald op de
gemeente waarin de ramp plaatsvond. De gemeente kan deze kosten in rekening brengen voor de
rijksbijdrage. Hiervoor geldt een drempelbedrag van € 45.000,-- en een eigen bijdrage van € 3,-- per
inwoner”.
Juridisch advies
Aan Teekens Karstens te Leiden is juridisch advies gevraagd. De kern van het advies luidt:
“Op grond van de Wvr is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het instellen en in standhouden
van een GHOR. De gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOGHM brengen hierin geen
verandering. Het bestuur van de VRHM is derhalve verantwoordelijk voor de inzet van externe
functionarissen; en de daarmee gepaard gaande inzetkosten.”
Kosten grootste inzet geneeskundige hulpverlening Hollands Midden.
De grootste geneeskundige inzet in Hollands Midden tot nu toe is in 2011 het schietincident in Alphen
aan den Rijn geweest. De totale externe kosten voor de GHORHM waren € 27.555,-Preventieve inzet
Ingeval van een preventieve inzet op verzoek van een gemeente of evenementenorganisator worden
separaat afspraken gemaakt over de inzetkosten van met name RAV functionarissen.

5. Kader
Wet Rampen en Zware Ongevallen (vervallen1 januari 2010)
GR GHORHM 2001 (vervallen 1 januari 2006)
DVO VRHM en RDOGHM 2006 (vervallen 1 januari 2010)
Wvr 2010 art. 55 lid 1 t/m 3
Begroting GHORHM 2015
Risico analyse programma Geneeskundige hulpverlening 2015
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6. Consequenties
Financieel:
financiering uit de exploitatie van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM. Bij
de bespreking van het jaarbericht over het voorgaande jaar wordt zo nodig een besluit gevraagd over
eventuele onttrekking aan de algemene reserve ten gevolge van gemaakte inzetkosten.
Capaciteit:
Geen
Materieel:
Geen
Juridisch:
Geen
Overig:
Geen

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen

8. Implementatie en communicatie
Continuering financiële afhandeling door de GHORHM.

9. Bijlagen
Geen

10. Historie besluitvorming
Bij de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling GHORHM in 2001 heeft het toenmalige
Algemeen Bestuur GHORHM besloten dat alle inzetkosten van de geneeskundige hulpverlening voor
rekening voor de GHOR komen. Als een ongeval, ramp of crisis bestuurlijke aansturing vraagt (sinds
2006 vanaf GRIP 3) dan komen de inzetkosten van ingehuurde geneeskundige hulpverleners voor
rekening van de gemeente waar de inzet gepleegd is.
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