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Overdrachtsovereenkomst afdeling Ambulance Hulpverlening van
de gemeente Haarlem naar de HDK

B & W-vergadering van 4 december
2007

Bestuurlijke context
In uw vergadering van 13 november 2007 heeft u ingestemd met de definitieve overdracht van de
afdeling Ambulance Hulpverlening (AHV) van de gemeente Haarlem naar de gemeenschappelijke
regeling HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) per 1 januari 2008. In uw vergadering van 4
december 2007 heeft u ingestemd met de tekst van de concept-overdrachtsovereenkomst waarin de
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt staan opgenomen, mits het advies van de Concernstaf
Financiën zou worden verwerkt in de overeenkomst. Dit is inmiddels gebeurd. Bijgaand treft u de tekst
aan van definitieve overdrachtsovereenkomst AHV.

Ter informatie wordt nog het volgende opgemerkt:
- het DB van de HDK heeft op 3 december 2007 ingestemd met de tekst van de (oude) concept-

overdrachtsovereenkomst zoals deze op 4 december 2007 aan u is voorgelegd;
- aan het AB van de HDK is verzocht om in zijn vergadering van 13 december 2007 in te

stemmen met de definitieve overdracht van de AHV naar de HDK per 1 januari 2008;
- aan het AB van de HDK is tevens verzocht om in zijn vergadering van 13 december 2007 in te

stemmen met definitieve overdrachtsovereenkomst AHV waarin het advies van de Concernstaf
Financiën is verwerkt;

- de ondernemingsraad heeft in zijn vergadering van 6 december 2007 met de directie HDK
aangegeven positief te zullen adviseren over het plaatsingsplan AHV;

- aan het GO (Georganiseerd Overleg) is gevraagd om op 13 december 2007 positief te adviseren
over het plaatsingsplan AHV.

De burgemeester is bevoegd om de overdrachtsovereenkomst AHV namens de gemeente Haarlem te
ondertekenen.

Raadsparagraaf: de tekst van de definitieve overdrachtsovereenkomst is een uitwerking van eerdere
besluitvorming door het College. De financiële gevolgen hiervan zijn al ter instemming voorgelegd
aan de Raad (vergadering 13 december 2007). Het voorliggende besluit hoeft daarom niet ter
bespreking te worden voorgelegd aan de Raadscommissie Bestuur of aan de Raad.
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OVERDRACHTSOVEREENKOMST

AFDELING AMBULANCE HULPVERLENING

VAN DE SECTOR BRANDWEER & AMBULANCE

GEMEENTE HAARLEM

Ingangsdatum: 1 januari 2008
Partijen:

- de gemeente Haarlem;
- het openbaar lichaam geheten de HulpverleningsDienst Kennmerland (per 1 januari

2008 geheten de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.).
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OVERDRACHTSOVEREENKOMST

Ondergetekenden:
- de gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

burgemeester van Haarlem, de heer mr. B.B. Schneiders (hierna te noemen ‘de gemeente 
Haarlem’), ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Haarlem van 13 november 2007;

en

- het openbaar lichaam geheten de HulpverleningsDienst Kennemerland gevestigd te Haarlem
(per 1 januari 2008 geheten de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.), in verband met het
bepaalde in artikel 25, vijfde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling HulpverleningsDienst
Kennemerland rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vice-voorzitter de heer mr. P.A.G.
Cammaert (hierna te noemen ‘de HDK’), ter uitvoering van het besluit van het Algemeen 
Bestuur van de HDK van 13 december 2007;

gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’;

Overwegende:
- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem op 15 mei 2007 het

intentiebesluit heeft genomen om de afdeling Ambulance Hulpverlening van de Sector
Brandweer & Ambulance van de gemeente Haarlem bestuurlijk en juridisch over te dragen aan
de HDK;

- dat het Algemeen Bestuur van de HDK op 5 juli 2007 het intentiebesluit heeft genomen om de
afdeling Ambulance Hulpverlening per 1 januari 2008 deel te laten uitmaken van de HDK;

- dat de overdracht in lijn is met de breed gedragen wens tot regionalisering van de
ambulancezorg en tot het onderbrengen van de meldkamer en het ambulancevervoer in één
publieke organisatie;

- dat de overdracht in lijn is met het beleid van de gemeente Haarlem om zich steeds meer tot
haar kerntaken te beperken en haar overige taakgebieden te verzelfstandigen;

- dat een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling HulpverleningsDienst Kennemerland
die de verlening van ambulancezorg door de HDK mogelijk maakt, op 1 januari 2008 in
werking zal treden;

- dat de zorgverzekeraars (Univé Verzekeringen en Achmea Zorg) bij email van 24 oktober 2007
hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen overdracht;

- dat de gemeente Haarlem en de HDK gezamenlijk op 24 oktober 2007 aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben verzocht om de aan de gemeente Haarlem verleende vergunning
ambulancevervoer van 28 januari 1998 in te trekken en om aan de HDK per 1 januari 2008 een
vergunning te verlenen voor het verrichten van ambulancevervoer;

- dat partijen inmiddels over de verdere uitwerking van de overdracht inclusief de financiële en
personele gevolgen, overeenstemming hebben bereikt en de gemaakte afspraken in een
overeenkomst wensen vast te leggen;
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Komen als volgt overeen:

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN
Artikel 1: definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. AHV: de afdeling Ambulance Hulpverlening van de sector Brandweer & Ambulance van de

gemeente Haarlem;
2. overdrachtsdatum: 1 januari 2008;
3. materiële vaste activa: het rijdend materieel, de mobilofoons en andere verbindingsmiddelen, de

inventaris van het rijdend materieel en de volledige inventaris van de standplaats van de AHV aan
de Zijlweg 200 te Haarlem, alles voorzover deze eigendom zijn van de gemeente Haarlem en in
gebruik bij de AHV;

4. vlottende activa: alle vorderingen van de AHV op derden en alle vooruitbetalingen van de AHV;
5. immateriële activa: alle beschikbare informatie bij de AHV over de exploitatie, de opdrachtgevers,

de financiers en de leveranciers alsmede de lopende contracten met derden, voor zover nodig voor
een doelmatige bedrijfsvoering van de AHV en al dan niet schriftelijk vastgelegd;

6. passiva: alle schulden van de AHV alsmede getroffen voorzieningen ten behoeve van de AHV;
7. vermogen: het saldo van de Reserve Aanvaardbare Kosten en het saldo van de Reservevorming

RAV ten behoeve van de AHV;
8. personeel: alle medewerkers van de AHV die op de overdrachtsdatum in dienst zijn bij de AHV;
9. inactieven: alle medewerkers van de AHV die zijn ontslagen wegens FLO (Functioneel

LeeftijdsOntslag), hetzij op basis van artikel 8:3 (oud) van het Ambtenarenreglement 1995 van de
gemeente Haarlem hetzij op basis van Hoofdstuk 9 van het Ambtenarenreglement 1995 van de
gemeente Haarlem.

Artikel 2: overdracht
1. De gemeente Haarlem draagt op 1 januari 2008 de AHV over aan de HDK. De AHV maakt met

ingang van 1 januari 2008 deel uit van de HDK.
2. De werkzaamheden van de AHV worden met ingang van 1 januari 2008 voor rekening en risico van

de HDK gedreven.

HOOFDSTUK II: FINANCIELE VERREKENING
Artikel 3: materiële vaste activa, vlottende activa en passiva
1. De overdracht van de AHV omvat de overdracht van de materiële vaste activa, de vlottende activa

en de passiva. Een overzicht van de materiële vaste activa, de vlottende activa en de passiva is als
Bijlage 1 opgenomen bij deze overeenkomst en maakt hiervan deel uit. Uit het overzicht blijkt de
nominale waarde van het vermogen AHV op 31 december 2006. Ter nadere informatie is in Bijlage
2 een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa opgenomen.

2. De overdracht van het rijdend materieel vindt plaats door overschrijving van de tenaamstelling van
de kentekens van de gemeente Haarlem naar de HDK. De overschrijving vindt uiterlijk plaats in de
eerste week na de overdrachtsdatum.

3. De overdracht van de overige materiële vaste activa en de vlottende activa vindt plaats op de
overdrachtsdatum door het tekenen van de overeenkomst.

4. Door het ondertekenen van de overeenkomst erkent de HDK dat zij de verplichtingen zoals
begrepen in de passiva van de AHV zal nakomen.

Artikel 4: immateriële activa
1. De overdracht van de AHV omvat de overdracht van alle immateriële activa. Een voorlopig

overzicht van alle immateriële activa is als Bijlage 3 opgenomen bij deze overeenkomst en maakt
hiervan deel uit.

2. Voorzover de gemeente Haarlem overeenkomsten heeft gesloten die de bedrijfsvoering van de AHV
betreffen, treedt de HDK op als de rechtsopvolger van de gemeente Haarlem. De HDK verplicht
zich om hiertoe de nodige stappen te ondernemen richting de contractspartners.
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Artikel 5: FLO (Functioneel LeeftijdsOntslag)
1. Terzake van het FLO loopt momenteel een procedure bij het College van Beroep voor het

Bedrijfsleven. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten zich op het standpunt stellen dat de kosten
voor het zogenoemde FLO voor rekening dienen te komen van de zorgverzekeraars. De
Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat zij momenteel de juiste tarieven hanteert die zijn gebaseerd op
beëindiging van de bestaande FLO-regeling en de overgang naar een systeem van normatieve
financiering. De uitkomst van deze juridische procedure is niet zeker.

2. De gemeente Haarlem garandeert de HDK dat indien -al dan niet ten gevolge van de bedoelde
juridische procedure- geen bijdrage vanuit de zorgverzekeraars, het ministerie of andere
zorgmiddelen beschikbaar wordt gesteld ter gehele of gedeeltelijke dekking van de FLO-
problematiek, zij deze per saldo kosten jaarlijks betaalt aan de HDK op basis van een jaarlijks door
de HDK te overleggen declaratie.

Artikel 6: andere verplichtingen
1. In de jaarrekening 2006 is geen reservering opgenomen voor de door de medewerkers tot de

overdrachtsdatum opgebouwde vakantiedagen. Deze verplichting is gewaardeerd op een nominale
waarde van€ 165.000 en wordt in mindering gebracht op het vermogen van de AHV.

2. In de jaarrekening 2006 is geen reservering opgenomen voor het door de medewerkers tot de
overgangsdatum opgebouwde recht op vakantiegeld. Deze verplichting is gewaardeerd op een
nominale waarde van€ 130.000 en wordt in mindering gebracht op het vermogen van de AHV.

Artikel 7: verwacht vermogen bij overdracht van de AHV
1. Het verwachte vermogen bij overdracht van de AHV bestaat daarmee per overdrachtsdatum uit het

saldo van de materiële vaste activa, de vlottende activa, de passiva en het vermogen zoals bedoeld
in artikel 3, eerste lid, zijnde een bedrag van€ 21.000 verminderd met de in artikel 6 genoemde 
verplichtingen van€ 295.000 alsmede verminderd met het verwachte resultaat 2007 van€ 180.000 
negatief. Dit resulteert in een verwacht vermogen per overdrachtsdatum van€ 454.000 negatief. 

2. Dit verwachte negatieve vermogen per overdrachtsdatum betreft tot een bedrag van€ 390.000 het 
negatieve resultaat op de kosten voor het FLO in 2007 en voor€ 64.000 het per saldo negatieve 
resultaat uit gewone bedrijfsvoering (Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK)) tot en met 2007.

3. Het negatieve vermogen resultaat uit gewone bedrijfsvoering (RAK) van€ 64.000 betreft collectief 
gebonden vermogen. Dit vermogen is met name negatief als gevolg van de toerekening van
reserveringen voor vakantiegeld en vakantietoeslag die onder toepassing van de BBV in de
jaarrekening niet tot reservering zullen leiden en uitgaande van de ‘going concerngedachte’ in 2008 
of verder ook niet in deze mate tot directe lasten en/of uitgaven zullen leiden.

4. Het negatieve vermogen FLO van€ 390.000 wordt gedekt hetzij uit de te verwachten gelden uit de 
lopende beroepsprocedure hetzij uit de bijdrage van de gemeente Haarlem zoals omschreven in
artikel 5, tweede lid van deze overeenkomst.

5. Nadat de jaarrekening 2007 is goedgekeurd, zal een definitieve opstelling van het vermogen bij
overdracht worden opgesteld waarbij de in dit artikel genoemde bedragen worden vervangen door
de per 31 december 2007 bepaalde waarden.

Artikel 8: jaarrekening 2007
1. De HDK stelt de jaarrekening 2007 van de AHV op. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde

grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat als die zijn gehanteerd door de gemeente
Haarlem bij het opstellen van de jaarrekening 2006 (datum jaarrekening 4 juli 2007).

HOOFDSTUK III: PERSONELE ASPECTEN
Artikel 9: personeel
1. De gemeente Haarlem verleent op 1 januari 2008 ontslag aan alle medewerkers die op

overdrachtsdatum werkzaam waren bij de AHV op basis van een ambtelijke aanstelling zoals
bedoeld in artikel 2.1 van het Ambtenarenreglement 1995 van de gemeente Haarlem. Een overzicht
van deze groep is als Bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegd en maakt hiervan deel uit.
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2. De HDK neemt op de overdrachtsdatum alle medewerkers zoals bedoeld in het eerste lid in dienst.
De HDK neemt daarbij op de overdrachtsdatum alle bestaande verplichtingen van de gemeente
Haarlem jegens deze medewerkers over.

3. De gemeente Haarlem garandeert aan de HDK dat geen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van
het personeel zijn doorgevoerd of toezeggingen aan hen zijn gedaan die ongebruikelijk zijn in het
kader van de voor dit personeel geldende arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem en/of
inconsistent zijn aan de beloningsstructuur zoals deze sinds 2006 wordt gehanteerd.

Artikel 10: inactieven
1. De gemeente Haarlem verleent op 1 januari 2008 ontslag aan alle medewerkers die op
overdrachtsdatum als ‘inactieven afdeling Ambulance Hulpverlening’ geregistreerd stonden. Een 
overzicht van deze groep is als Bijlage 5 bij deze overeenkomst gevoegd en maakt hiervan deel uit.

2. De HDK neemt op 1 januari 2008 alle inactieven zoals bedoeld in het eerste lid in dienst. De HDK
neemt daarbij op de overdrachtsdatum alle bestaande verplichtingen van de gemeente Haarlem
jegens deze inactieven over.

3. De gemeente Haarlem garandeert aan de HDK dat zij geen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden
van de inactieven heeft doorgevoerd of toezeggingen aan hen heeft gedaan die ongebruikelijk zijn in
het kader van de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem en/of
inconsistent zijn aan de beloningsstructuur zoals deze sinds 2006 wordt gehanteerd.

HOOFDSTUK IV: GARANTIES
Artikel 11: garanties en zekerheden
1. De gemeente Haarlem garandeert dat het als Bijlage 1 opgenomen overzicht van materiële vaste

activa, vlottende activa, passiva en vermogen een juist beeld geeft van de daarin opgenomen posten
per 31 december 2006 met inachtneming van de vermindering van het vermogen overeenkomstig
artikel 6 en artikel 7 van deze overeenkomst.

2. De gemeente Haarlem is bevoegd over de aan haar toebehorende materiële activa en vlottende
activa te beschikken. De gemeente Haarlem garandeert ten aanzien van deze materiële vaste activa
en vlottende activa dat:

a. hierop voor zover van toepassing, geen beperkte rechten van derden rusten noch beslag
is gelegd;

b. ten aanzien van deze activa geen rechten of aanspraken bestaan, uit welke hoofde dan
ook, die aan derden toekomen of door derden uitgeoefend kunnen worden;

c. deze activa in goede staat verkeren;
d. deze activa - voorzover van toepassing - onder de gebruikelijke voorwaarden en

bepalingen verzekerd zijn tegen schade als gevolg van onzekere voorvallen, waartegen
de gemeente Haarlem in het kader van een behoorlijke bedrijfsuitoefening verzekerd
behoort te zijn.

3. De gemeente Haarlem garandeert de juistheid en volledigheid van de in artikel 6 van deze
overeenkomst genoemde andere verplichtingen.

4. Voor wat betreft de fiscale- en sociaalrechtelijk aangelegenheden garandeert de gemeente Haarlem
dat:

a. zij heeft voldaan aan alle verplichtingen ter zake van de fiscale en sociale wetgeving met
betrekking tot het doen van aangifte en verrichten van afdracht voldaan en daaraan zal
voldoen;

b. met de fiscale autoriteiten of de autoriteiten belast met de toepassing van de sociale
wetgeving geen geschil bestaat, terwijl een zodanig geschil in redelijkheid niet is te
verwachten.

5. De gemeente Haarlem garandeert voor wat betreft het personeel dat:
a. er geen andere personen in dienst van de gemeente Haarlem werkzaam zijn ten behoeve

van de AHV dan de in artikel 9.1 bedoelde werknemers;
b. zij aan de HDK de volledige en juiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de

arbeidsvoorwaarden waaronder die werknemers bij de gemeente Haarlem werkzaam
zijn, terwijl geen andere arbeidsvoorwaarden, afspraken of toezeggingen bestaan dan
die welke aan de HDK zijn bekend gemaakt;
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c. er geen andere personen geregistreerd staan als inactieven dan de in artikel 10.1
bedoelde groep;

d. zij aan de HDK volledige en juiste informatie heeft verstrekt over de arbeidsvoor-
waarden van deze inactieven terwijl geen andere arbeidsvoorwaarden, afspraken of
toezeggingen bestaan dan die welke aan de HDK zijn bekend gemaakt;

e. met (ex-)werknemers noch inactieven geen conflicten bestaan noch naar beste weten
van de gemeente Haarlem op korte termijn te verwachten vallen anders dan vermeld in
artikel 20 van deze overeenkomst

f. geen sprake is van verwachte of op korte termijn te verwachten wachtgeldsituaties ten
aanzien van het personeel.

6. De gemeente Haarlem garandeert voor wat betreft de bedrijfsvoering dat:
a. zij op geen enkele wijze betrokken is bij geschillen of procedures van civiel-,

straf-, fiscaal- of bestuursrechtelijke aard over de AHV anders dan de in artikel 5, eerste lid
van deze overeenkomst bedoelde procedure;

b. zij zich bij de inning van vorderingen op debiteuren door de HDK zal onthouden van
acties die schadelijk kunnen zijn voor de HDK;

c. de AHV niet in verzuim verkeert ten opzichte van een contractswederpartij;
d. er geen geschillen bestaan -van welke aard dan ook- met een

contractswederpartij en deze in de nabije toekomst naar beste weten van de gemeente
Haarlem ook niet te verwachten zijn;

e. aan de gemeente Haarlem geen andere feiten of omstandigheden bekend zijn die
niet bij deze overeenkomst of anderszins aan de HDK ter kennis zijn gebracht en waarvan
de gemeente Haarlem weet of redelijkerwijs behoort te weten dat kennisneming daarvan
door de HDK van invloed zou zijn geweest op de bereidheid de AHV over te nemen dan
wel de AHV onder de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden en bepalingen over
te nemen.

Artikel 12: Sectorale maatregelen
Sectorale maatregelen of maatregelen als gevolg van wijzigingen in de CAO die in werking treden na
indiensttreding van het personeel bij de HDK doch terugwerken tot vóór de datum van indiensttreding,
worden door de HDK op de gemeente Haarlem verhaald tot de datum van indiensttreding van het
personeel bij de HDK.

Artikel 13: Tekortkoming en schadevergoeding
1. Ingeval de gemeente Haarlem te kort schiet in de nakoming van de uit deze overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen, daaronder begrepen de door de gemeente Haarlem afgelegde
garanties en zekerheden als bedoeld in artikel 11, zal de gemeente Haarlem aan de HDK de door de
HDK als gevolg hiervan geleden schade vergoeden op de hierna bepaalde wijze.

2. Indien een inbreuk op een der in artikel 11 opgenomen garanties en zekerheden haar grondslag vindt
in een claim van een derde, zal de HDK met de gemeente Haarlem in overleg treden en zullen
partijen in goed overleg maatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

3. De voor vergoeding in aanmerking komende schade als bedoeld in artikel 13.1 wordt bij deze
vastgesteld op het bedrag dat nodig is om de HDK in de positie te brengen, die zou hebben bestaan,
indien van de in artikel 13.1 bedoelde tekortkoming geen sprake zou zijn geweest.

HOOFDSTUK V: OVERIGE
Artikel 14: Huur pand Zijlweg
1. De AHV heeft zijn standplaats aan te Haarlem aan de Zijlweg 200. De gemeente Haarlem en HDK

zullen de huidige gebruikssituatie vooralsnog continueren onder de vóór inwerkingtreding van deze
overeenkomst geldende voorwaarden.

2. In 2008 zal de gewenste situatie worden geformaliseerd.



Overdrachtsovereenkomst Afdeling Ambulance Hulpverlening, blz. 7

Artikel 15: Financiering
De balans van de AHV wijst een substantiële schuld uit aan de gemeente Haarlem. Deze positie zal nog
worden vergroot door de door de gemeente Haarlem aangegane verplichting voor het vervangen in 2007
en 2008 van alle ambulancevoertuigen. De gemeente Haarlem zal deze financiering van werkkapitaal en
voorgenomen investeringen ook in 2008 continueren tegen de huidige voorwaarden. Ultimo 2008 dient
de HDK zelfstandig voor financiering van deze posities zorg te dragen al dan niet bij de gemeente
Haarlem op basis van alsdan overeen te komen zakelijke voorwaarden. De opeisbaarheid en de betaling
van de financiële verplichtingen van de HDK aan de gemeente Haarlem uit deze overeenkomst zullen
door partijen, gelet op hun liquiditeitspositie nader in goed overleg worden geregeld.

Artikel 16: Omzetbelasting over onderlinge doorbelastingen
Partijen hebben in de jaren tot aan de overdrachtsdatum onderling prestaties geleverd terzake van de
AHV waarvoor bedragen in rekening zijn gebracht. Uitgangspunt bij deze onderlinge verrekeningen is
dat geen omzetbelasting verschuldigd is. Indien de belastingdienst een afwijkend standpunt terzake
inneemt, zullen de kosten die daarmee zijn verbonden inclusief de alsdan eventueel verschuldigde
omzetbelasting tot aan overdrachtsdatum, zodanig tussen partijen worden verrekend dat daarmee de
situatie wordt bereikt als was wel omzetbelasting in rekening gebracht over de onderlinge
verrekeningen.

Artikel 17: Transparantie in onderlinge doorberekeningen
De onderlinge doorberekeningen tussen partijen zullen na effectuering van deze overeenkomst sterk
gereduceerd worden. Partijen komen overeen dat doorbelasting tussen gemeente Haarlem en de HDK na
overdrachtsdatum slechts plaatsvinden op declaratiebasis en onder voorafgaande vaststelling van prijs
en prestatie.

Artikel 18: Eigen risico wachtgeld
Partijen verklaren zich bekend met het feit dat de AHV risicodrager is voor wachtgeldsituaties. De aan
de HDK ter beschikking gestelde exploitatiebegroting van de AHV wordt hierdoor in die zin beïnvloed
dat de bij het personeel ingehouden premie terugvloeit naar de exploitatie en dat bovendien geen
werkgeverspremie wordt afgedragen. Eventuele optredende wachtgeldsituaties zullen evenwel ten laste
van de exploitatie worden gebracht. Indien de HDK na overdrachtsdatum besluit tot het alsnog extern
verzekeren van dit risico kan als gevolg van deze beslissing een negatief effect ontstaan op het
exploitatieresultaat. Dit effect komt niet in aanmerking voor verrekening tussen partijen.

Artikel 19: Arbeidsongeschiktheid
Partijen verklaren zich bekend met het feit dat één werknemer van de AHV om medische redenen geen
werkzaamheden kan verrichten op de ambulance en om deze reden is gedetacheerd bij de Meldkamer
Ambulancezorg. De gezondheidsklachten zijn geen belemmering voor deze werkzaamheden op de
Meldkamer. Partijen komen overeen dat indien in de periode van één jaar na overdrachtsdatum
gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld voor deze werknemer voor de
werkzaamheden op de Meldkamer, onderling in overleg te treden om de mogelijke financiële gevolgen
van deze arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. De gemeente Haarlem verklaart voorts
garant te staan voor de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van deze medewerker doch
alleen indien deze arbeidsongeschiktheid binnen één jaar na de overdrachtsdatum wordt vastgesteld.

Artikel 20: Beroepsprocedure personeel inzake bezwarende functiejaren
Partijen verklaren zich bekend met het feit dat een vijftal personeelsleden een beroepsprocedure hebben
aangespannen of voornemens zijn een dergelijke procedure aan te spannen over het aantal jaren in een
bezwarende functie dat aan hen is toegekend. Indien deze procedure wordt gewonnen door deze
personen, heeft dit effect op de gebruikmaking van het FLO. De verrekening van de mogelijke kosten
die hieruit voortvloeien vindt plaats op de wijze zoals bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst.
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HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN
Artikel 21: onverbindendheid
Indien enige bepaling van deze overeenkomst onverbindend is wegens onverenigbaarheid met enige
bepaling van dwingend recht, blijft deze overeenkomst voor het overige van kracht. Partijen zullen in
dat geval gezamenlijk besluiten tot een andere bepaling die wél geldig en verbindend is en die de
rechtsgevolgen van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 22 nietigheid
Deze overeenkomst komt alleen tot stand als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland besluiten om de vergunning voor het
verlenen van ambulancevervoer vanaf de standplaats Zijlweg 200 te Haarlem te verlenen
aan de HDK;

b. de deelnemende gemeente aan de HDK stemmen in met de voorgenomen wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van de HDK die onder meer de verlening van ambulancezorg
door de HDK per 1 januari 2008 mogelijk maakt;

c. de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg van de gemeente Haarlem adviseren
positief over het Plaatsingsplan Ambulancedienst.

Artikel 23: datum inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 24: toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de

arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te Haarlem

------------------------------------ ------------------------------------
Gemeente Haarlem Plaats en datum

------------------------------------ ------------------------------------
HDK Plaats en datum
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Bijlage 1: overzicht materiële vaste activa, vlottende activa en passiva
Bijlage 2: overzicht materiële vaste activa AHV
Bijlage 3: overzicht immateriële activa
Bijlage 4: Overzicht personeel AHV
Bijlage 5: overzicht inactieven AHV


