
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
De raad wordt geacht zijn gevoelen te uiten (wordt gehoord) inzake de toetreding 

van de GGD Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK) 

en kan eventueel nader voorwaarden stellen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Aanleiding is aansluiting te vinden bij de territoriale congruentie. Hiermee wordt de 

GGD regio gelijk aan de HDK regio.  

De besluitvorming is in de finale fase. Na het horen van de raden zal de toetreding 

per 1 januari 2008 zijn beslag krijgen. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Lopende het congruentietraject is zowel binnen het bestuur van de HDK als het 

bestuur van GGD Amstelland de Meerlanden de opvatting ontstaan dat het ook 

wenselijk zou zijn om het verzorgingsgebied van de GGD hieraan congruent te 

maken door GGD Amstelland de Meerlanden op te heffen en GGD 

Haarlemmermeer te integreren met GGD Kennemerland. 

Over het voornemen tot integratie van beide GGD-en per 1 januari 2008 is de raad  

2007 eerder geïnformeerd, o.a. per brief d.d. 24 april, 9 juli en 26 september jl. De 

toetreding van GGD Haarlemmermeer per 1 januari 2008 is reeds in het 

wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling HDK verwerkt. 

Bestuurlijk is regionaal overeenstemming over de toetreding en zijn 8 voorwaarden 

voor de toetreding geformuleerd (zie B&W nota). 

 

Financiële paragraaf 
De frictiekosten verbonden aan de integratie van GGD Haarlemmermeer en GGD 

Kennemerland zijn voor rekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, waardoor aan de integratie voor de gemeenten in 

Kennemerland geen extra kosten verbonden zijn. 

 

Participatie / communicatie 

Na vaststelling in de diverse bestuursorganen zal de HDK hierover communiceren. 

 

 

239/2007 

20 november 2007  

PD/vht 

2007/212452 

 

Toetreding GGD Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst 

Kennemerland (HDK) 
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Planning 

Besluitvorming vóór 21 december 2007 is essentieel om de toetreding per 1 januari 

2008 mogelijk te maken en gelijk te laten lopen met de territoriale congruentie. 

 

Wij stellen de raad voor:  

 

In te stemmen met de toetreding van de GGD Haarlemmermeer tot de 

hulpverleningsdienst Kennemerland onder de daartoe geformuleerde voorwaarden 

onder punt 1 t/m 8. 

1.  tot de datum van overdracht handhaaft GGD AdM de kwaliteit en inhoud van 

de zorg minimaal op het huidige niveau; 

2.  GGD AdM voert in de periode tot de datum van overdracht geen wijzigingen 

door in haar takenpakket en gaat buiten de reguliere bedrijfsvoering geen 

verplichtingen jegens derden aan zonder overleg vooraf met de HDK; 

3.  de toetreding van GGD Haarlemmermeer leidt niet tot een stijging van de 

kosten van de thans in de HDK participerende gemeenten, uitgaande van een 

kwalitatief en kwantitatief gelijkblijvend dienstenpakket; 

4.  de toetreding van GGD Haarlemmermeer vindt plaats onder de voorwaarde dat 

de hoofdvestiging van de GGD in Haarlemmermeer wordt gerealiseerd. De 

directie, de brandweer, de meldkamer het veiligheidsbureau en de 

ambulancedienst blijven aan de Zijlweg 200 te Haarlem gevestigd; 

5.  toetreding van GGD Haarlemmermeer is alleen mogelijk als GGD AdM een 

Sociaal Plan heeft vastgesteld waarin de personele gevolgen van de overdracht 

zijn vastgelegd; 

6.  bij de toetreding van GGD Haarlemmermeer zal het personeel dat overkomt de 

rechtspositie van de HDK krijgen; 

7.  voor de overdracht van taken van GGD AdM - betrekking hebbende op GGD 

Haarlemmermeer - aan de HDK wordt een regeling opgesteld; 

8.  er vindt een onderzoek van de financiële stukken van GGD AdM plaats 

waaruit blijkt dat er voor de toetreding van GGD Haarlemmermeer geen 

financiële belemmeringen aanwezig zijn (‘due diligence’). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de toetreding van de GGD Haarlemmermeer tot de 

hulpverleningsdienst Kennemerland onder de daartoe geformuleerde voorwaarden 

onder punt 1 t/m 8. 

 

1. tot de datum van overdracht handhaaft GGD AdM de kwaliteit en inhoud van 

de zorg minimaal op het huidige niveau; 

 

2.  GGD AdM voert in de periode tot de datum van overdracht geen wijzigingen 

door in haar takenpakket en gaat buiten de reguliere bedrijfsvoering geen 

verplichtingen jegens derden aan zonder overleg vooraf met de HDK; 

 

3.  de toetreding van GGD Haarlemmermeer leidt niet tot een stijging van de 

kosten van de thans in de HDK participerende gemeenten, uitgaande van een 

kwalitatief en kwantitatief gelijkblijvend dienstenpakket; 

 

4.  de toetreding van GGD Haarlemmermeer vindt plaats onder de voorwaarde dat 

de hoofdvestiging van de GGD in Haarlemmermeer wordt gerealiseerd. De 

directie, de brandweer, de meldkamer het veiligheidsbureau en de 

ambulancedienst blijven aan de Zijlweg 200 te Haarlem gevestigd; 
 

5.  toetreding van GGD Haarlemmermeer is alleen mogelijk als GGD AdM een 

Sociaal Plan heeft vastgesteld waarin de personele gevolgen van de overdracht 

zijn vastgelegd; 

 

6.  bij de toetreding van GGD Haarlemmermeer zal het personeel dat overkomt de 

rechtspositie van de HDK krijgen; 

 

7.  voor de overdracht van taken van GGD AdM - betrekking hebbende op GGD 

Haarlemmermeer - aan de HDK wordt een regeling opgesteld; 

 

8.  er vindt een onderzoek van de financiële stukken van GGD AdM plaats 

waaruit blijkt dat er voor de toetreding van GGD Haarlemmermeer geen 

financiële belemmeringen aanwezig zijn (‘due diligence’). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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