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Bestuurlijke context
Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) wordt de toetreding van de gemeente
Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK) geformaliseerd voor de periode tot
de inwerkintreding van de nieuwe wetten Veiligheidsregio’s en Ambulancezorg in 2008. Formele 
toetreding van Haarlemmermeer is een noodzakelijke stap in de realisatie van de door het Rijk verplicht
opgelegde territoriale congruentie (TR) per 1 januari 2008.

In dit perspectief dient het college zijn goedkeuring te geven aan deze wijziging en de wijze van
besluitvorming. Na inwerkingtreding van de nieuwe wetten in 2008 zal een integrale herziening
plaatsvinden van de huidige regeling waarbij een evenwichtige bestuurlijke inbreng van zowel
veiligheid- als gezondheidaspecten kan worden gerealiseerd en geborgd.

Wijziging van de GR is mede een bevoegdheid van de raad. Van de zijde van de gemeente Heemstede is
bij brief van 30 oktober 2007 gewezen op het feit dat de procedure voor toetreding van de gemeente
Haarlemmermeer - zoals beschreven in artikel 40 p.4 van de gemeenschappelijke regeling HDK - niet
conform de voorschriften is gevolgd. Zo bepaalt artikel 40 van de GR HDK:

1. Voor toetreding van een gemeente tot de regeling kan –met inachtneming van het gestelde in artikel 3 eerste
lid van de Brandweerwet 1985 –worden volstaan met toezending van de daartoe strekkende besluiten van de
bestuursorganen van die gemeente, mits die toetreding de instemming van het algemeen bestuur heeft
verkregen.

2. Aan de inwilliging van een verzoek tot toetreding kunnen voorwaarden worden verbonden.
3. Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, de gevolgen van toetreding, de

financiële gevolgen daaronder begrepen.
4. Alvorens het besluit tot instemming als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, hoort het algemeen bestuur

de raden van de gemeenten.
5. De toetreding treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de

opname in het register als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft
plaatsgevonden.

Ad. 4 Het gegeven van de door het Rijk verplicht opgelegde congruentie maakt het horen van de raden,
in dit specifieke geval, tot een overbodige actie gezien het feit dat de toetreding door het bovenliggende
besluit op rijksniveau niet verhinderd kan worden. Bovendien zou dit horen van alle raden de tijdige
realisering van de TC onnodig onder druk zetten.
De vraag van Heemstede in dit verband was of er dan, ondanks deze duidelijke motivering, wel sprake
is van een rechtsgeldige toetreding van de gemeente Haarlemmermeer.



Door het Algemeen Bestuur van de HDK is de brief van Heemstede op 7 november jl. in hun
vergadering besproken. Voor wat betreft de brandweer en de GHOR is de HDK van mening dat met het
toezenden van de besluiten van de bestuursorganen van de gemeente Haarlemmermeer tot toetreding tot
de HDK (besluitvorming gemeenteraad Haarlemmermeer op 22 november as.) aan alle voorwaarden zal
worden c.q. zijn voldaan en er sprake zal zijn van een rechtsgeldige toetreding. Deze opvatting wordt
door de provincie Noord-Holland onderschreven.

Uitgaande van bovenstaande dienen college en gemeenteraad van Haarlem zich daarom alleen uit te
spreken over de voorliggende 3e wijziging van de GR HDK.

Commissieparagraaf:

Bij toetreding van een gemeente tot de gemeenschappelijke regeling HDK dienen in principe de
raden van alle gemeenten ‘gehoord’ te worden. In de bestuurlijke context is gemotiveerd 
waarom, in dit specifieke geval, wordt gekozen voor toetreding van de Haarlemmermeer zonder
de raad te horen.

Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling HDK is een bevoegdheid van alle
bestuursorganen binnen de gemeenten. Daarom is instemming van de raad noodzakelijk.



De HDK is actief in de regio Kennemerland voor de gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen
en Zandvoort. Voor informatie: www.hdk.nl

Geacht college,

Hierbij bieden wij u het definitieve voorstel inzake de‘3e Wijziging
gemeenschappelijke regeling HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK)’ter
besluitvorming in uw gemeente aan.
Het voorstel tot wijziging vloeit voort uit het besluit van het kabinet van 30 maart
2006 om de gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) voor wat betreft de
brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen)
per 1 januari 2008 in te delen bij de regio Kennemerland. Het kabinet wil op deze
wijze komen tot een territoriaal congruente regio Kennemerland voor wat betreft de
brandweer, GHOR en de politie. Inmiddels is ook besloten om het
verzorgingsgebied van de GGD hieraan congruent te maken door GGD Amstelland
de Meerlanden te splitsen en een deel hiervan (verzorgingsgebied
Haarlemmermeer) te integreren met GGD Kennemerland.

De indeling van de gemeente Haarlemmermeer bij de regio Kennemerland noopt tot
aanpassing van de huidige gemeenschappelijke regeling HDK (hierna: GR HDK)
per 1 januari 2008. Daartoe is enige tijd terug een traject in gang gezet dat thans
- met de aanbieding van het onderhavige voorstel tot wijziging - met de besluit-
vorming door de regiogemeenten kan worden afgerond.
In deze aanbiedingsbrief zullen wij achtereenvolgens ingaan op de procedure, de
voorstellen tot wijziging en een aantal recente ontwikkelingen.

Procedure:

Het voorstel dat u thans wordt aangeboden is in de vergadering van 20 september jl.
door het Algemeen Bestuur van de HDK vastgesteld. In de voorbereidende fase zijn
de regiogemeenten en de gemeente Haarlemmermeer geconsulteerd. Zo hebben wij
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bij brief van 18 juli jl. (kenmerk EG/vj/HDK/BO 2007-141077) de colleges van
burgemeester en wethouders om een eerste reactie op het voorstel voor het ontwerp-
wijzigingsbesluit gevraagd. De ontvangen reacties hebben uiteindelijk geleid tot het
onderhavige voorstel van het Algemeen Bestuur van de HDK. Ter informatie doen
wij u hierbij het commentaar van het Dagelijks Bestuur van de HDK op de
gemeentelijk reacties toekomen.

Om de wijziging en daarmee de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht
te laten worden is - overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van de
gemeenschappelijke regeling HDK - een eensluidend besluit van alle betrokken
bestuursorganen van de regiogemeenten (i.c. de gemeenteraad, het college van
B&W en de burgemeester) over het wijzigingsbesluit van de GR HDK vereist. Als
datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2008 gehanteerd, hetgeen impliceert
dat de bestuursorganen van uw gemeente de noodzakelijke besluiten vóór die datum
moeten nemen.
Overigens geldt hierbij als uitgangspunt dat het gemeentebestuur van
Haarlemmermeer zich daadwerkelijk bij de HDK wenst aan te sluiten en instemt
met de (hiertoe) te wijzigen GR HDK. Dit moet eveneens tot uitdrukking komen in
besluiten van de drie bestuursorganen van Haarlemmermeer (raad, college en
burgemeester). Dit laatste is noodzakelijk omdat de huidige GR HDK (waaraan zal
worden deelgenomen) een regeling is van de drie bestuursorganen, ieder voor zover
het hun bevoegdheid betreft.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het Algemeen Bestuur voorwaarden aan
de toetreding van Haarlemmermeer kan verbinden. Overleg hieromtrent is thans
nog gaande.

Bij het formaliseren van de toetreding van Haarlemmermeer door middel van het
voorliggende wijzigingsvoorstel is uitgegaan van wijziging van de bestaande
GR HDK. Naar verwachting zal de gewijzigde regeling - door de komst van nieuwe
wetgeving - een beperkte werkingsduur hebben. In 2008 wordt de inwerkingtreding
van de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Ambulancezorg verwacht. De Wet 
Veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet, de Wet Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Wet rampen en zware ongevallen.
De komst van deze nieuwe wet maakt op termijn een integrale herziening van de
huidige regeling noodzakelijk. Belangrijk kenmerk van deze wet is dat de structuur
en samenstelling van het veiligheidsbestuur worden voorgeschreven. In de regio
Kennemerland zal in dat geval extra aandacht moeten worden aan de wijze waarop
een evenwichtige bestuurlijke inbrengverdeling van veiligheids- en gezondheids-
aspecten kan worden gerealiseerd en vervolgens geborgd.
Wij verzoeken u daarom de voorgestelde wijziging in dit perspectief te behandelen.
Voor overige informatie wordt verwezen naar het voorstel en de bijgevoegde
stukken.

Wijzigingsvoorstellen

Hiervoor wordt verwezen naar het‘Besluit tot 3e Wijziging van de GR HDK’
alsmede de toelichting daarop (bijlage). Het besluit bevat een aantal onderdelen die
nadere toelichting behoeven.
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De meest voorname onderdelen van de wijziging betreffen de samenstelling van het
Dagelijks Bestuur van de HDK (artikel 21 GR HDK) en de stemverhoudingen in
het Algemeen Bestuur (artikel 19 GR HDK).

- Voor wat betreft de samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt
voorgesteld om op basis van pragmatische overwegingen en in het belang
van een adequate voortgang van het project territoriale congruentie het
huidige aantal van 8 leden uit te breiden naar 10 door de burgemeester en de
portefeuillehouder Gezondheid van de gemeente Haarlemmermeer aan het
Dagelijks Bestuur toe te voegen. Hiermee wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de huidige constellatie qua bestuurlijke structuur en de
participatie van de portefeuillehouders gezondheid in het bestuur.
Tevens is afgesproken dat de gemeenten die niet in het Dagelijks Bestuur
vertegenwoordigd zijn in de gelegenheid worden gesteld om vanaf het
moment van inwerkingtreding van de gewijzigde regeling als toehoorder bij
de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur aanwezig te zijn (zonder
stemrecht), dit om informatieachterstanden over de thans lopende
ontwikkelingen en projecten te voorkomen.
Met het huidige voorstel wordt bovendien gestand gedaan aan de
uitgangspunten die voor het samenstellen van het Dagelijks Bestuur gelden,
te weten: evenwichtige behartiging van de belangen van de organisatie
(5 burgemeesters en 5 portefeuillehouders Gezondheid), geografische
spreiding (noord/zuid) en continuïteit.

- Het wijzigingsvoorstel voor wat betreft de stemverhoudingen in het
Algemeen Bestuur is zodanig ingericht dat de twee grootste gemeenten -
Haarlem en Haarlemmermeer - gezamenlijk geen meerderheid van stemmen
hebben. Dit voorstel ligt in de lijn van de huidige regeling waarin dat (met
Haarlem en Velsen) ook niet het geval is.

- Het wijzigingsvoorstel voor artikel 12 lid 1 sub j maakt het mogelijk dat de
HDK ook taken op het gebied van de ambulancezorg kan uitvoeren. Het
voorstel vloeit voort uit de wens van de gemeente Haarlem
(principebesluit) om de ambulancedienst van Haarlem (met name werkzaam
in Zuid-Kennemerland) onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de
HDK. Het Algemeen Bestuur van de HDK heeft zich in haar vergadering
van 5 juli jl. - onder het stellen van een aantal voorwaarden (o.m. budgettair
neutraal en verankering in de GR HDK) - in principe bereid verklaard om
de ambulancetaak van Haarlem over te nemen en onder te brengen in de GR
HDK. In het kader van de wijziging van de GR HDK is hiervoor in artikel
12 lid 1 sub j. een mogelijkheid gecreëerd (onverlet de inhoudelijke
besluitvorming die de eventuele overname vereist).
Wij stellen u voor om met deze wijziging de uitvoering van de ambulance-
taak door de HDK mogelijk te maken. Dat is op dit moment nog niet het
geval. Uitvoering van de ambulancetaak is voor de gehele HDK van
strategisch belang (gezien ook de toekomstige Wet Ambulancezorg).
De financiering geschiedt volledig uit externe bronnen (zorgverzekeraars).
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- Verder wordt voorgesteld om de naamgeving van het openbaar lichaam -
met het oog op de toekomstige wetgeving en de herkenbaarheid - met
ingang van 1 januari 2008 te wijzigen in‘Veiligheidsregio Kennemerland 
i.o. (VRK)’.

- Tenslotte worden in het voorstel tot wijziging nog een aantal technische
aanpassingen doorgevoerd in verband met de per 1 januari 2006 gewijzigde
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Voor de volledigheid hebben wij een exemplaar van de huidige GR HDK als bijlage
bijgevoegd.

Ontwikkelingen:

In de regio Kennemerland speelt thans een aantal ontwikkelingen die in het kader
van de voorgestelde wijziging van de GR HDK van belang zijn. Het betreft hier
onder meer:

a. de jeugdgezondheidszorg;
b. de regionalisering van de brandweer.

ad. a:
Over de toekomstige reikwijdte van het takenpakket van de HDK op het gebied
van de jeugdgezondheidszorg is het overleg met vertegenwoordigers van de
betrokken gemeenten nog gaande.
In afwachting van de resultaten van dit overleg kan voor wat betreft de GR
HDK evenwel worden geconstateerd, dat de huidige formulering van de
desbetreffende bepaling (in artikel 12 lid 1 sub a, voorlaatste streepje)
voldoende ruimte biedt om - in het geval daartoe besloten wordt - de bedoelde
wijziging van huidige taken op dit gebied vorm te geven.

ad.b:
In de regio wordt gestreefd naar de vorming van één regionaal brandweerkorps
voor Kennemerland per 1 januari 2008. In de voorbije periode zijn de
gemeenteraden verzocht om door middel van het afgeven van een
intentieverklaring de bereidheid hiertoe uit te spreken. Een tweetal gemeenten
moet hierover nog een besluit nemen. Vooruitlopend hierop is bezien of de
huidige GR HDK een mogelijkheid biedt om de regionalisering (bij positieve
besluitvorming) te borgen. Daarbij is gebleken dat artikel 9 lid 1 van de GR
HDK mogelijkheden biedt om de regionalisering van de brandweer binnen de
GR HDK gestalte te geven.

Wij verzoeken u - conform het bepaalde in artikel 42 GR HDK - het bijgaande
besluit tot wijziging van de GR HDK vast te stellen. Daarbij wijzen wij u er
nogmaals op dat een eensluidend besluit van alle betrokken bestuursorganen van uw
gemeente en de overige regiogemeenten noodzakelijk is om de voorgestelde
wijziging van kracht te laten worden.
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Wij ontvangen gaarne vóór 17 december as. een door de bestuursorganen van uw
gemeente getekend exemplaar van het bijgevoegde‘3e Besluit tot wijziging van de
GR HDK’.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
HulpverleningsDienst Kennemerland,
de secretaris, de voorzitter,

ing. A.F.M. Schippers MPA mr. B.B. Schneiders

Bijlagen:
- Besluit 3e wijziging gemeenschappelijke regeling HDK;
- Toelichting op het besluit 3e wijziging gemeenschappelijke regeling HDK;
- Overzicht commentaar Dagelijks Bestuur HDK op gemeentelijk reacties;
- Gemeenschappelijke regeling HDK (huidige ongewijzigde versie - dec. 2005).
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Ontwerp-besluit derde wijziging gemeenschappelijke regeling HDK

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters
van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort, ieder voor zover het
hun bevoegdheid betreft;

gezien het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Kennemerland;

gezien de voorgenomen besluiten van de bestuursorganen van de gemeente Haarlemmermeer ten
aanzien van de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland;

gelet op het Besluit Territoriale congruentie gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mede namens de Minister van Justitie,
verwoord bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de dato 30 maart 2006,
kenmerk 2006-0000102183 en de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
van 13 juli 2007 kenmerk 2007-0000255166 inzake de herbevestiging van het congruentiebesluit;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland;

overwegende dat na vaststelling van de Wet veiligheidsregio’s en Wet Ambulancezorg een 
integrale herziening van de gemeenschappelijke regeling zal plaatsvinden op basis van deze
nieuwe wetgeving;

overwegende de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006;

Besluiten

Vast te stellen de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst
Kennemerland:

Artikel I. Wijzigingen
De gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland wordt als volgt
gewijzigd:

A. OVERWEGINGEN EN BESLUIT
Toevoegen aan de eerste alinea tussen “Haarlemmerliede en Spaarnwoude” en 
“Heemskerk” de gemeentenaam “Haarlemmermeer”.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

B. ALGEMEEN
Artikel 1 Het openbaar lichaam
De zinsnede in lid 1 inzake de naamgeving  “Hulpverleningsdienst Kennemerland” 
(HDK) wordt vervangen door “Veiligheidsregio Kennemerland i.o.”.
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C. VERZORGINGSGEBIED
Artikel 5:
Toevoegen de gemeentenaam “Haarlemmermeer” tussen de gemeentenamen
“Haarlemmerliede en Spaarnwoude” en “Heemskerk”. 

D. TAKEN VAN DE GGD
Artikel 12:
Aan lid 1 sub j. wordt toegevoegd: “waaronder de uitvoering van ambulancezorg”.

HOOFDSTUK 2 HET BESTUUR VAN HET OPENBAAR LICHAAM

HET ALGEMEEN BESTUUR

E. SAMENSTELLING, LIDMAATSCHAP EN VERANTWOORDING
Artikel 14:
In lid 1 wordt “20 leden” vervangen door “22 leden”.

F. VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 19:
Lid 5 wordt gewijzigd:
b. “5” wordt “4”;
d. wordt ”15 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Haarlem en

           Haarlemmermeer”.

DAGELIJKS BESTUUR

G. SAMENSTELLING, ZITTINGSDUUR EN LIDMAATSCHAP
Artikel 21
In lid 1 wordt gewijzigd: “8” wordt “10”.

HOOFDSTUK 4 HET AMBTELIJK APPARAAT

H. Artikel 29:
Aan lid 8 wordt toegevoegd: “, tenzij het algemeen bestuur anders besluit”.

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE BEPALINGEN

I. TOETREDING
Artikel 40:
In lid 3 vervalt de zinsnede: “,onder goedkeuring van gedeputeerde staten,”.
In lid 5 wordt de zinsnede “waarin de opname in het registerals bedoeld in artikel 27
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaatsgevonden” vervangen 
door de zinsnede “waarin het besluit tot toetreden door het openbaar lichaam openbaar 
bekendgemaakt is”.
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J. UITTREDING
Artikel 41:
In lid 2vervalt de zinsnede: “,onder goedkeuring van gedeputeerde staten,”. 
In lid 4 wordt de zinsnede “waarin de opname in het register als bedoeld in artikel 27 
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaatsgevonden” vervangen 
door de zinsnede “waarin het besluit tot uittreden door het openbaar lichaam openbaar 
bekendgemaakt is”.

K. WIJZIGING
Artikel 42:
Lid 3 (Luidend: “Besluiten tot wijziging van de regeling behoeven goedkeuring van 
gedeputeerde staten.”) vervalt.
In lid 4 wordt de zinsnede “waarin de opname in het register als bedoeld in artikel 27 
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaatsgevonden” vervangen 
door de zinsnede “waarin het besluit tot wijziging door het openbaar lichaam openbaar 
bekendgemaakt is”.

L. OPHEFFING
Artikel 43:
Lid 5 vervalt.

HOOFDSTUK 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

M. GOEDKEURING VAN DE REGELING
“GOEDKEURING” wordt vervangen door “OPENBARE BEKENDMAKING”.

N. Artikel 45:
In lid 1 vervalt de zinsnede “ter goedkeuring en ter opnamein het register als bedoeld
in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen”.
In lid 2 wordt de zinsnede “na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde
goedkeuring” wordt vervangen door de zinsnede “na vaststelling van de regeling”.

CITEERARTIKEL

O. Artikel 48:
De zinsnede “gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland” 
wordt vervangen door “gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 
i.o.”.

Artikel II. Inwerkingtreding
De Derde Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst
Kennemerland treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de
wijziging door het openbaar lichaam openbaar bekendgemaakt is.

Aldus vastgesteld door de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de
burgemeesters van de gemeenten:
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BENNEBROEK:

De raad van de gemeente Bennebroek bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Bennebroek:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Bennebroek:

de burgemeester

BEVERWIJK:

De raad van de gemeente Beverwijk bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Beverwijk:

de burgemeester
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BLOEMENDAAL

De raad van de gemeente Bloemendaal bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Bloemendaal

de burgemeester

HAARLEM

De raad van de gemeente Haarlem bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Haarlem:

de burgemeester



6

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

de burgemeester

HEEMSKERK

De raad van de gemeente Heemskerk bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Heemskerk:

de burgemeester
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HEEMSTEDE

De raad van de gemeente Heemstede bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Heemstede:

de burgemeester

UITGEEST

De raad van de gemeente Uitgeest bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Uitgeest:

de burgemeester
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VELSEN

De raad van de gemeente Velsen bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Velsen:

de burgemeester

ZANDVOORT

De raad van de gemeente Zandvoort bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Zandvoort:

de burgemeester

(versie 20-09-2007)
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Toelichting op het ontwerp-besluit derde Wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling HulpverleningsDienst Kennemerland.

Inleiding

Aanleiding tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland
(GR HDK) is de indeling van de gemeente Haarlemmermeer bij de veiligheidsregio Kennemerland op
grond van het Besluit Territoriale congruentie gemeente Haarlemmermeer (incl. Schiphol) van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mede namens de Minister van Justitie
verwoord bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de dato 30 maart 2006,
kenmerk 2006-0000102183.

De integratie van de gemeente Haarlemmermeer in de GR HDK zal bij instemming van de bevoegde
besturen plaatsvinden per 1 januari 2008. Besluiten zijn nodig van de bestuursorganen van de
gemeente Haarlemmermeer en een besluit tot instemming van het algemeen bestuur van de HDK,
gehoord de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten over de eventuele voorwaarden voor deze
deelname. Aangezien in dit geval sprake is van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is
een eensluidend besluit van de bestuursorganen van alle thans deelnemende 10 gemeenten vereist.

In het voorbereidend overleg van betrokken partijen is besloten tot de volgende fasering:
- samenwerking van de HDK en Haarlemmermeer in de voorbereidingsfase tot 1 januari 2008

op basis van een bestuurlijk convenant, dat hierbij ter kennisneming gaat;
- wijziging van de GR HDK voor zo ver noodzakelijk voor de deelname van Haarlemmermeer

aan de regeling per 1 januari 2008, mede op basis van resultaten van bestuurlijk overleg en
onderhandeling; tevens zijn hierbij enkele technische aanpassingen aangebracht in verband
met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 2006;

- integrale herziening van de regeling zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk na vaststelling van
de Wet veiligheidsregio’s en de Wet Ambulancezorg.

De integratie van de gemeente Haarlemmermeer in de regeling betreft de brandweer en de GGD.
Binnen dit proces wordt gestreefd naar regionalisering van de lokale brandweerkorpsen van alle
deelnemende gemeenten. Dit wil zeggen dat er bij positieve besluitvorming ingaande 2008 één
regionale brandweerorganisatie voor alle lokale en regionale brandweertaken in Kennemerland
ontstaat.
Deze regionalisering geschiedt op basis van bestuursafspraken tussen de HDK en de afzonderlijke
gemeenten, zoals juridisch mogelijk wordt gemaakt door het reeds vigerende artikel 9 lid 1 van de GR
HDK. De uitgangspunten voor de regionalisering zijn overigens vervat in een separate nota, die
eveneens is voorgelegd aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Het proces van integratie van de GGD Haarlemmermeer met de GGD Kennemerland loopt parallel
met dit traject. Daarnaast ligt er een principeverzoek van de gemeente Haarlem aan het bestuur van de
HDK om met ingang van 2008 ook de Haarlemse Ambulancedienst (thans werkzaam ten behoeve van
Zuid-Kennemerland) over te nemen. Het college van Haarlem en het algemeen bestuur van de HDK
hebben hieromtrent een intentiebesluit genomen. Er is op dit moment echter nog geen definitieve
koppeling tussen de HDK en de ambulancezorg. Hierover vindt mede in het licht van de komende Wet
Ambulancezorg (WAZ) nader bestuurlijk overleg en separate besluitvorming plaats waarbij uiteraard
ook de gemeentebesturen nadrukkelijk worden betrokken. In het Ontwerp Besluit Derde Wijziging
van de GR HDK wordt de mogelijkheid van een eventuele taakvervulling door de HDK op verzoek
van (de) gemeenten in de regeling geëxpliciteerd (artikel 12 lid sub j.).

In het hierna volgende wordt een korte toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen in de
regeling. Tot 7 september 2007 is er gelegenheid geboden aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de 10 thans deelnemende gemeenten alsmede het college van Haarlemmermeer te
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reageren op de voorontwerpen van het wijzigingsvoorstel en de toelichting. Een overzicht van de
reacties en de beantwoording door het dagelijks bestuur is hierbij ter kennisneming gevoegd.
Op 20 september 2007 heeft het algemeen bestuur mede op basis van de reacties van de colleges van
de betrokken gemeenten de ontwerpen vastgesteld voor de Derde wijziging van de GR HDK en de
toelichting daarop. Deze ontwerpen worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de
deelnemende gemeenten en ter kennis gebracht van het gemeentebestuur van Haarlemmermeer in
verband met de besluitvorming over het verzoek tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling.

Toelichting op voorgestelde wijzigingen in de regeling

- Algemeen

In algemene zin wordt opgemerkt dat een aantal wijzigingsvoorstellen in de voorontwerpen op grond
van de reacties van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten is terug
genomen dan wel herzien. De belangrijkste reden daarvoor ligt in de voorwaarde, dat een wijziging
van de regeling een eensluidend besluit van de bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten
vereist. Een herzien voorstel is bijvoorbeeld gedaan voor de stemverhouding in het algemeen bestuur.

- Overwegingen en besluit

Dit betreft de derde wijziging van de GR HDK. Eerdere wijzigingen vonden plaats in verband met het
uittreden van de gemeente Castricum (juni 2003) en wijziging van termijnen voor begroting en
jaarrekening (december 2005).

Voor wat betreft de gronden en overwegingen voor het besluit wordt overigens verwezen naar het
gestelde in de inleiding.

- De naamgeving van het openbaar lichaam

Een nieuw ingebracht voorstel betreft de naamgeving van het openbaar lichaam: “Veiligheidsregio 
Kennemerland i.o.”. Hiermee wordt een duidelijk signaal afgegeven van de start van een nieuwe 
ontwikkeling met de beoogde deelname van de gemeente Haarlemmermeer, de invoering van de Wet
veiligheidsregio’s, de aangepaste organisatiestructuur en het gezamenlijk gaan werken aan de vorming
van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Kennemerland in 2008.

- Het Algemeen Bestuur

Elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met twee leden. De
deelname van Haarlemmermeer leidt derhalve tot een uitbreiding van het algemeen bestuur van 20
naar 22 leden.

In het algemeen bestuur is er thans een meervoudig stemrecht naar rato van inwonertallen, zodanig dat
de twee grootste gemeenten (thans Haarlem en Velsen) niet samen een absolute meerderheid hebben.
Door de deelname van Haarlemmermeer veranderen de getalsverhoudingen binnen het bestuur.
Het wijzigingsvoorstel is, dat de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Uitgeest en Zandvoort elk 2 stemmen per lid verkrijgen (dit is conform de huidige
regeling), dat de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Heemstede elk 4 stemmen per lid verkrijgen
(dit zijn thans 5 stemmen), dat de gemeente Velsen 8 stemmen per lid verkrijgt (dit is conform de
huidige regeling) en dat de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer elk 15 stemmen verkrijgen (voor
Haarlem was dit 16 stemmen, Haarlemmermeer is toegevoegd). Getalsmatig zijn de stemgewichten
gebaseerd op de volgende indeling in inwonertallen: tot 20.000 inwoners (2 stemmen), van 20.000 tot
40.000 (4 stemmen), etc. etc., met aldus een beperking tot 15 voor Haarlem en Haarlemmermeer.
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- Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat thans uit 8 leden (4 burgemeesters en 4 portefeuillehouders
gezondheidszorg). Een eerder voorstel om het dagelijks bestuur samen te stellen uit een
vertegenwoordiger van elke deelnemende gemeente (dus totaal 11 leden), aan te wijzen door de
desbetreffende gemeente, heeft niet de unanieme steun van alle gemeenten verkregen.
Voorgesteld wordt thans het aantal huidige leden van 8 uit te breiden naar 10, zodat het algemeen
bestuur kan besluiten (gelijk aan Haarlem) ook twee leden van Haarlemmermeer (de burgemeester en
de portefeuillehouder volksgezondheid) aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. In afwachting
van een nieuwe gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet veiligheidsregio’s wordt deze 
uitbreiding in verband met de komst van Haarlemmermeer thans de meest praktische oplossing geacht.

- De voorzitter

In de huidige regeling verkiest het algemeen bestuur uit de kring van de burgemeesters een voorzitter
en een vice-voorzitter en daarnaast een vice-voorzitter uit de kring van de portefeuillehouders
gezondheidszorg. Een eerder voorstel tot nadere bepaling van het voorzitterschap is teruggenomen,
met name vanwege bepalingen in de komende Wet veiligheidsregio waarmee dit voorstel niet in
overeenstemming is. De huidige regeling ten aanzien van het voorzitterschap blijft daarom, mede
gezien de korte termijn waarin deze regeling nog van kracht is, gehandhaafd. Het is aldus aan het
algemeen bestuur de voorzitter en vice-voorzitters aan te wijzen.

- De ambtelijke organisatie

Op grond van inbreng vanuit de gemeenten is de aanvullende bepaling in artikel 29 lid 8 opgenomen,
dat op personeel in dienst van het openbaar lichaam de bezoldigings- en overige
rechtspositieregelingen van de gemeente Haarlem van toepassing zijn, “tenzij het algemeen bestuur 
anders besluit”. Deze bepaling biedt de mogelijkheid zo nodig beter rekening te kunnen houden met
specifieke omstandigheden van (personeel in dienst van) het openbaar lichaam.

- Technische aanpassingen

Met ingang van 1 januari 2006 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd in verband met het
vervallen van de vereisten van bundeling en integratie. Hierdoor is ook de desbetreffende rol van de
provincie beperkt. Dit heeft ertoe geleid dat diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot de
goedkeuring door gedeputeerde staten (voor het aangaan, wijzigen of opheffen van een regeling dan
wel het toetreden of uittreden van gemeenten) zijn vervallen. Ook zijn er gevolgen voor de meldingen
aan gedeputeerde zaken en de verplichting tot opname in het register als bedoeld in artikel 27 lid 2
(voorheen). De GR HDK (de artikelen 40-43 en 45) is aangepast aan de herziene wettelijke
bepalingen. Overigens is de bepaling in artikel 47 lid 1 over de inwerkingtreding van de regeling
ongewijzigd gelaten, omdat deze bepaling betrekking heeft op de inwerkingtreding in het verleden,
namelijk april 2001. Overigens is de rol van de provincie ten aanzien van het toezicht op de financiën
(begroting en rekening, artikel 33 en 34) en het optreden in geschillen (artikel 44) niet gewijzigd.

- Inwerkingtreding

Het streven is er op gericht dat de wijziging van de regeling en de toetreding van de gemeente
Haarlemmermeer kan plaatsvinden met ingang van 1 januari 2008. Dit is mogelijk indien uiterlijk in
december 2007 de vereiste besluiten zijn genomen en openbaar bekend zijn gemaakt.

(versie 20-09-2007)
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Van: het Dagelijks Bestuur van de HDK
Aan: het Algemeen Bestuur van de HDK
Onderwerp: reacties van de colleges van de betrokken gemeenten op de

voorontwerpen tot wijziging van de GR HDK
Opsteller: directie HDK / afdeling B&O

Inleiding
Op 18 juli 2007 zijn voorontwerpen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR)
HDK en de toelichting daarop met begeleidend schrijven gezonden aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de HDK en de gemeente
Haarlemmermeer om hen tot 7 september jl. gelegenheid te geven voor een reactie hierop.
De besluiten van het algemeen bestuur van 5 juli 2007 waren in de voorontwerpen verwerkt.

Het verdere verloop van de procedure is dat het dagelijks bestuur op 13 september 2007 mede
op basis van de reacties van de gemeenten besluit over een concept dat als definitief
wijzigingsvoorstel aan het algemeen bestuur van de HDK ter vaststelling wordt voorgelegd
(20 september 2007). Het AB-voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming gezonden aan de
besturen van alle betrokken gemeenten.

Voor alle duidelijkheid wordt er nog eens op gewezen dat wijziging van de (huidige) GR
HDK tot doel heeft om te zorgen dat de gemeente Haarlemmermeer overeenkomstig het
besluit van de Minister met ingang van 1 januari 2008 kan deelnemen aan de Veiligheidsregio
Kennemerland i.o.. Het besluit tot wijziging van de GR HDK kan slechts tot stand komen
indien de bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten daartoe eensluidend besluiten en
de bestuursorganen van Haarlemmermeer een officieel verzoek tot deelname indienen.
Hiertoe wordt eind september 2007 een voorstel aan de betrokken gemeentebesturen
voorgelegd.

Een en ander impliceert dat wijzigingsvoorstellen, die niet kunnen rekenen op de unanieme
steun van alle deelnemende gemeenten en die niet een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de
deelname van Haarlemmermeer aan de regeling, teruggenomen zullen moeten worden.
Wellicht kunnen deze voorstellen opnieuw bezien en besproken worden bij de opstelling van
een nieuwe gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet veiligheidsregio’s waarvan de 
tekst thans bekend is en die naar verwachting per 1 januari 2008 van kracht zal worden.
Overigens zij opgemerkt dat het verstandig is ook terughoudendheid te betrachten met
wijzigingsvoorstellen die in strijd zijn met de Wet veiligheidsregio’s.

Reacties van de gemeenten
Vrijwel alle betrokken gemeenten hebben gereageerd (Bennebroek volgt 18-09-2007).
De reacties zijn meestal beknopt geformuleerd en het heeft weinig nut deze hier integraal
samen te vatten. De reacties worden per onderwerp behandeld op basis van de indeling van
het voorgelegde voorontwerp wijzigingsvoorstel (zie bijlage). Zo kan overzichtelijk worden
aangegeven welke wijzigingsvoorstellen instemming dan wel discussie opleveren.

De colleges van vier gemeenten (Bloemendaal, Heemskerk, Uitgeest, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) stemmen zonder inhoudelijke opmerkingen in met de wijzigingsvoorstellen.
Het college van Beverwijk heeft te kennen gegeven geen inhoudelijke bezwaren ten aanzien
van het wijzigingsvoorstel te hebben, doch om politiek-bestuurlijke redenen nog geen formele
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reactie geven omdat de raad nog geen besluit over het voornemen tot regionalisering van de
brandweer heeft genomen.

Algemene aspecten
Deze aspecten hebben vooral betrekking op het gevolgde proces voor de totstandkoming van
een nieuwe gemeenschappelijke regeling:

- nu eerst een wijziging van de huidige GR om deelname van Haarlemmermeer
mogelijk te maken per 1 januari 2008;

- daarna zo spoedig mogelijk een nieuwe gemeenschappelijke regeling opstellen op
basis van de Wet veiligheidsregio’s (en besluitvorming van alle elf gemeenten).

Het college van Haarlemmermeer stelt niet gelukkig te zijn met het proces tot wijziging van
de huidige HDK en voorkeur te hebben voor vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke
regeling waarmee alle partijen op voet van gelijkwaardigheid dienen in te stemmen.

Hierover bestaat naar onze mening feitelijk geen verschil van inzicht. De tussenstap is
van belang om deelname van Haarlemmermeer per 1 januari 2008 mogelijk te maken.
Door middel van het gesloten convenant Bestuurlijke Samenwerking Overgangsfase
(tussen de HDK en het college van Haarlemmermeer) is de gelijkwaardigheid van `
partijen in de huidige fase zo goed mogelijk gewaarborgd. In de fase na 1 januari 2008
wordt met spoed gezamenlijk verder gewerkt aan een nieuwe gemeenschappelijke
regeling op basis van de Wet veiligheidsregio’s. Alle gemeenten zullen hierover op 
voet van gelijkwaardigheid kunnen besluiten. Die gelijkwaardigheid wordt overigens
ook nu bij de aanpassing van de huidige regeling beoogd en zo goed mogelijk
betracht.

Het college van Velsen gaat in zijn reactie ons inziens een essentiële stap verder door te
stellen niet in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen in verband met onzekerheid over de
positie van de portefeuille volksgezondheid en de voorstellen voor het voorzitterschap (die het
college in het licht van de Wet veiligheidsregio’s een gekunstelde constructie acht). 
Het college stelt voor op een andere wijze invulling te geven aan de toetreding van de
gemeente Haarlemmermeer tot de regio Kennemerland tot het moment van invoering van de
Wet veiligheidsregio’s, opdat de raden van de betrokken gemeenten niet twee keer in relatief
korte tijd behoeven te worden geconfronteerd met een procedure tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.

Allereerst verwijzen wij in algemene zin naar ons antwoord op de reactie van het
college van Haarlemmermeer. Ons uitgangspunt is steeds geweest dat in deze fase de
huidige gemeenschappelijke regeling slechts wordt aangepast voor zover noodzakelijk
voor toetreding van Haarlemmermeer en toepasselijke wettelijke bepalingen. In de
loop van het proces zijn er echter aanvullende wijzigingsvoorstellen ontstaan.
Eventuele onzekerheid over de positie van de portefeuille volksgezondheid staat naar
onze mening los van toetreding van Haarlemmermeer. Onzekerheid houdt veeleer
verband met het wijzigingsvoorstel ten aanzien van de samenstelling van het dagelijks
bestuur (korte termijn) en bepalingen in de Wet veiligheidsregio’s (vanwege de 
samenstelling van het algemeen bestuur door de burgemeesters).
Er is wellicht meer tijd nodig voor overleg over gewenste oplossingen voor
bijvoorbeeld de toekomstige positie van de portefeuille volksgezondheid. Dit geldt in
zekere zin ook voor het voorzitterschap, waarover de Wet veiligheidsregio’s stellig is. 
Er zijn echter ook dan nog alternatieven voor het aanbrengen van evenwicht in de
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onderlinge verhoudingen die nader onderzocht en besproken kunnen worden. Een
fasegewijze benadering als boven aangegeven biedt de ruimte voor benodigd overleg.
Het ware inderdaad wenselijk geweest slechts eenmaal een besluit van de betrokken
raden te hoeven vragen, maar mede als gevolg van het rijksbeleid (besluiten t.a.v.
Haarlemmermeer en de Wet veiligheidsregio’s) was dit feitelijk niet mogelijk.
Er is wederzijds vertrouwen en medewerking van alle betrokken gemeenten nodig om
het proces, waarvoor Kennemerland nu is gesteld, gezamenlijk tot een goed resultaat
te brengen.

Onderwerpsgewijze behandeling vlg het concept voorontwerp derde wijziging GR HDK

De considerans heeft geen aanleiding tot reacties van de colleges gegeven.

Artikel 1 Wijzigingen

A. OVERWEGINGEN EN BESLUIT
Geen opmerkingen

B. Artikel 3: Begripsbepalingen
Het college van Haarlem acht geen redenen aanwezig voor toevoeging van de
begrippen onder p) en q): het gebied IJmond en het gebied Zuid-Kennemerland.
Antwoord: Deze opmerking is terecht. De begrippen waren toegevoegd in verband
met eerdere voorstellen van het dagelijks bestuur met betrekking tot de samenstelling
van het dagelijks bestuur gerelateerd aan gebiedsindelingen. Na wijziging van het
voorstel door het algemeen bestuur op 5 juli 2007 is abusievelijk vergeten ook dit
wijzigingsvoorstel te herzien.
Voorstel: de voorgestelde toevoeging schrappen. De consequentie is dat huidig punt B
vervalt en dat de verdere nummering dient te worden herzien (C wordt B etc. etc.).

C. VERZORGINGSGEBIED
Geen opmerkingen.

D. TAKEN VAN DE GGD
Het college van Velsen merkt op dat een uitbreiding van de taken van de GGD met de
uitvoering van de ambulancezorg als voorgesteld in artikel 12 eerst een standpunt van
de raden van de aangesloten gemeenten vergt.
Antwoord: Dit voorstel leidt op zich niet tot een uitbreiding van taken van de GGD.
De aanpassing van artikel 12 lid 1 sub j. beoogt te verduidelijken dat uitvoering van de
ambulancezorg onderdeel kan uitmaken van de bedoelde overige taken die de GGD
op verzoek van (de) gemeenten kan uitvoeren. Het artikel schept een mogelijkheid,
echter geen verplichting. Voorwaarde is dat er een verzoek van (de) gemeenten wordt
gedaan. Bovendien zal er een akkoord van het algemeen bestuur nodig zijn. Van
belang in deze ook de komende Wet Ambulancezorg (WAZ) en het beleid van de
Veiligheidsregio (waaronder de eventuele vergunningaanvraag). Over dit onderwerp
zal uiteraard separaat overleg en besluitvorming plaatsvinden. Gezien de toekomstige
ontwikkelingen verdient het aanbeveling de mogelijkheden op dit punt open te
houden.
Voorstel: het wijzigingsvoorstel handhaven.
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HET ALGEMEEN BESTUUR
E. SAMENSTELLING, LIDMAATSCHAP EN VERANTWOORDING

Geen opmerkingen.

F. VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Het college van Haarlem stelt dat Haarlem alsook Haarlemmermeer niet elk 7 maar elk
8 stemmen behoren te verkrijgen, omdat beide gemeenten de grootste belangen binnen
de veiligheidsregio hebben en meer dan de helft van de financiële lasten dragen.
Het college van Haarlemmermeer meent dat bij het bepalen van de stemverhouding
gekeken kan worden naar de grootte van een gemeente, inwonertal, financiële
bijdrage, maar zeker ook naar de risico’s en belangen in relatie tot de veiligheidsregio.
Op grond daarvan stelt het college de volgende stemverhouding voor:
a. 2 stemmen voor de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en

Spaarnwoude, Uitgeest, Zandvoort);
b. 4 stemmen voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Heemstede;
c. 8 stemmen voor de gemeente Velsen;
d. 15 stemmen voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer,
voor elk lid van het algemeen bestuur.
Het college van Heemstede stelt dat de voorgestelde stemverhouding enerzijds recht
doet aan gemeentegrootte, doch anderzijds een inbreuk doet op de zelfstandige
verantwoordelijkheid van elke gemeente. In het voorstel zullen Haarlem en
Haarlemmermeer samen met een andere gemeente de absolute meerderheid hebben en
het college meent dat dit geen recht doet aan de autonomie van de deelnemende
gemeenten. Het college stelt voor om de bepaling toe te voegen dat tenminste de helft
van het aantal gemeenten moet instemmen met een voorstel.
Antwoord:
Geconstateerd kan worden dat er bij de gemeenten op zich brede steun is voor het
principe van gewogen stemmen. Er is echter geen overeenstemming over de
voorgestelde stemverhouding. Dit noopt tot aanpassing van het wijzigingsvoorstel.
Het voorstel van het college van Haarlem komt er op neer dat voor wat betreft
Haarlem de bestaande regeling gehandhaafd blijft en dat Haarlemmermeer wordt
toegevoegd met 16 stemmen per lid (evenals Haarlem). Het gevolg hiervan is dat
Haarlem en Haarlemmermeer samen een absolute meerderheid in het algemeen
bestuur zouden hebben.
Dit is niet het geval in het voorstel van het college van Haarlemmermeer, waarin beide
gemeenten niet 16 maar 15 stemmen per lid hebben. In de huidige regeling is er nog
niet de bepaling (die wel geldt onder de Wet veiligheidsregio’s) dat de voorzitter in 
geval van het staken van de stemmen een doorslaggevende stem heeft.
Het college van Heemstede beoogt op andere wijze een beperking aan te brengen in de
mogelijke meerderheidspositie van beide grootste gemeenten met de voorwaarde, dat
voor een besluit tevens de instemming van een meerderheid van de gemeenten nodig
is. Naar onze mening staat de voorwaarde van instemming van een meerderheid van
de gemeenten op gespannen voet met het principe van gewogen stemmen. Naar
verwachting zal dit voorstel niet kunnen rekenen op unanieme steun.
Aangezien er een redelijk en aanvaardbaar compromis moet komen, verdient het
aanbeveling om het voorstel van het college van Haarlemmermeer over te nemen.
In dit wijzigingsvoorstel hebben beide grootste gemeenten samen geen meerderheid in
het algemeen bestuur. Bij vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke regeling op
basis van de Wet veiligheidsregio’s kunnen eventuele nadere inzichten zonodig vorm 
worden gegeven.
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Voorstel:
Voorgesteld wordt het wijzigingsvoorstel ten aanzien van artikel 19 lid 5 terug te
nemen en te vervangen door het voorstel van het college van Haarlemmermeer.
Dit houdt in de wijziging van artikel 19 lid 5 sub b. (“5” wordt “4”) en sub d. (te 
wijzigen in: “15 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Haarlem en
Haarlemmermeer”).

DAGELIJKS BESTUUR

G. SAMENSTELLING, ZITTINGSDUUR EN LIDMAATSCHAP
Het algemeen bestuur van de HDK heeft voorgesteld om het aantal leden van het
dagelijks bestuur uit te breiden van 8 naar 11, zodanig dat elke deelnemende gemeente
daarin is vertegenwoordigd, naar eigen voorkeur van de gemeente door de
burgemeester dan wel de portefeuillehouder volksgezondheid.
De colleges van Haarlem en Haarlemmermeer wensen het huidige aantal van 8 te
handhaven. Tevens wensen beide gemeenten dat daarin ook portefeuillehouders
volksgezondheid evenredig zijn opgenomen. Het college van Haarlemmermeer acht
het in overeenstemming met de stemverhouding dat Haarlem en Haarlemmermeer
beide met twee leden in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd, te weten door de
burgemeester en de portefeuillehouder volksgezondheid.
De meeste overige gemeenten stemmen in met het gedane wijzigingsvoorstel ten
aanzien van de vertegenwoordiging van alle gemeenten in het dagelijks bestuur.
Antwoord:
Geconstateerd wordt dat er geen unanieme steun is voor het voorstel om het aantal
leden van het dagelijks bestuur uit te breiden van acht naar elf. Dat betekent dat deze
wijziging niet zodanig tot stand kan komen. Mede gezien de korte duur van deze
regeling (in verband met de komende Wet veiligheidsregio’s) acht het dagelijks 
bestuur handhaving van de huidige samenstelling plus 2 leden voor Haarlemmermeer
thans de meest praktische oplossing. Het algemeen bestuur blijft hiermee ongewijzigd
verantwoordelijk voor de benoeming van leden van het dagelijks bestuur. In verband
hiermee dient ook artikel 21 lid 3 (zoals het college van Haarlem ook heeft opgemerkt)
gehandhaafd te blijven.
Voorstel:
Voorgesteld wordt in artikel 21 lid 1 het aantal van  “8” te wijzigen in “10” en alle 
eerdere wijzigingsvoorstellen ten aanzien van dit artikel terug te nemen.

H. VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het college van Zandvoort acht de invoering van gewogen stemmen niet in
overeenstemming met de taken van het dagelijks bestuur.
Antwoord:
Geconstateerd kan worden dat er feitelijk ook geen unanieme steun is voor het
wijzigingsvoorstel om in het dagelijks bestuur te gaan werken met gewogen stemmen.
Bij handhaving van het huidige aantal leden (acht) is dit ook niet of althans veel
minder relevant. Het betekent wel dat het algemeen bestuur extra verantwoordelijkheid
heeft om bij de samenstelling van het dagelijks bestuur te zorgen voor evenwichtige
verhoudingen. Dat wil zeggen dat Haarlemmermeer in een gelijke positie als Haarlem
in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zal moeten zijn.
Voorstel:
Voorgesteld wordt de wijzigingsvoorstellen ten aanzien van artikel 23 terug te nemen
en dit artikel 23 derhalve ongewijzigd te laten (punt H vervalt).
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I DE VOORZITTER
Het college van Velsen noemt het wijzigingsvoorstel ten aanzien van de voorzitter
mede in het licht van de Wet veiligheidsregio’s een gekunstelde constructie. Het is een 
van de redenen waarom het college niet instemt met de voorstellen.
Antwoord:
Op het moment van opstelling van het wijzigingsvoorstel was er nog volop discussie
over de ontwerp Wet veiligheidsregio’s. Inmiddels is de tekst zoals vastgesteld door 
dit Kabinet gepubliceerd. Daardoor is duidelijk dat het onderhavige wijzigingsvoorstel
in deze vorm niet in overeenstemming met de Wet is. Alternatieven om te komen tot
evenwichtige bestuurlijke verhoudingen binnen de veiligheidsregio Kennemerland
kunnen nader besproken worden bij de opstelling van de nieuwe gemeenschappelijke
regeling op basis van de Wet veiligheidsregio’s. De huidige regeling biedt het 
algemeen bestuur alle ruimte om de voorzitter en vice-voorzitters te benoemen.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het wijzigingsvoorstel ten aanzien van artikel 25 terug te nemen en
het artikel ongewijzigd te handhaven (punt I vervalt).

J. / K. / L. TOETREDING / UITTREDING / WIJZIGING
Het colleges van Haarlem en Heemstede merken op dat het noemen van de namen van
de gemeenten bij de stemverhouding tot gevolg heeft dat bij het toetreden of uittreden
de regeling altijd moet worden gewijzigd.
Antwoord:
Dit is op zich een juiste opmerking. In dit geval was er een bestuurlijke wens om
vanwege de duidelijkheid de namen van de gemeenten op te nemen. Aangezien deze
regeling slechts van korte duur is, was daartegen geen bezwaar. Het is wel een punt
van overweging bij opstelling van de nieuwe regeling. Een fusie van gemeenten kan
bijvoorbeeld ook een verandering geven.

Het college van Haarlem merkt op dat alle deelnemende gemeenten afzonderlijk het
besluit waarbij de regeling wordt gewijzigd, bekendmaken. Daarom behoort de nieuwe
tekst te worden: “De toetreding/uittreding/wijziging treedt in werking met ingang van 
de eerste dag van de maand volgend op die waarin de laatste van de deelnemende
gemeenten het besluit tot toetreden/uittreden/wijziging openbaar bekend heeft
gemaakt”.
Antwoord:
Op grond van nader juridisch overleg is geconcludeerd dat voornamelijk van belang is
duidelijk vast te leggen wie verantwoordelijk is voor de bekendmaking. Gezien de
betrokkenheid van elf gemeenten verdient het aanbeveling deze verantwoordelijkheid
te leggen bij het openbaar lichaam.
Voorstel:
Voorgesteld wordt onder J. / K. / L. de zinsnede “waarin het besluit tot toetreding /
uittreden / wijziging bekendgemaakt is” te vervangen door “waarin het besluit tot 
toetreding / uittreding / wijziging door het open lichaam bekendgemaakt is”.
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OVERIGE PUNTEN

Het college van Haarlem vraagt hoe Haarlemmermeer in dit besluit aan de orde komt.
Neemt Haarlemmermeer (met drie bestuursorganen) hetzelfde besluit, of besluit
Haarlemmermeer slechts tot deelneming?

Antwoord:
De toetreding van Haarlemmermeer vindt plaats overeenkomstig artikel 40 van de
GR HDK. Het besluit van de bestuursorganen van Haarlemmermeer betreft het
verzoek tot deelname aan de GR HDK. Dit verzoek wordt uiteraard mede gebaseerd
op de hiertoe gewijzigde regeling. De wijziging wordt vastgesteld door de thans
deelnemende gemeenten. Mede op grond van het gesloten convenant wordt het college
van Haarlemmermeer volledig betrokken bij de voorbereiding en het overleg hierover.

Het college van Haarlemmermeer stelt met het oog op de verwachte invoering van
de Wet veiligheidsregio’s per 1 januari 2008 voor hieropnu reeds te anticiperen ten
aanzien van de naamgeving van de gemeenschappelijke regeling. Het college stelt
voor de naamgeving te wijzigen in “gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland i.o.”.
Antwoord:
Wijziging van de naam geeft een duidelijk signaal af voor de start van een nieuw
ontwikkeling in de regio. Het voorstel sluit bovendien aan bij de contouren van de
nieuwe organisatie van de veiligheidsregio. Het voorstel is niet voor een reactie
voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten, maar wij verwachten
echter wel steun van alle gemeenten voor dit voorstel. Naar wij hebben begrepen stuit
het voorstel niet op juridische bezwaren.

Voorstel:
Voorgesteld wordt in artikel 1 (naamgeving openbaar lichaam) de zinsnede
“HulpverleningsDienst Kennemerland” te vervangen door “Veiligheidsregio 
Kennemerland i.o.” en in artikel 48 (citeertitel) de zinsnede “gemeenschappelijke 
regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland” te vervangen door 
“gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o.”.

Het college van Haarlemmermeer stelt voor aan artikel 29 lid 8 (betreffende
Hoofdstuk 4, ambtelijk apparaat), luidend: “Op het personeel in dienst van het 
openbaar lichaam zijn de bezoldigings- en overige rechtspositieregelingen van de
gemeente Haarlem van toepassing”, toe te voegen: “tenzij het algemeen bestuur anders 
besluit”. 
Voorstel:
Voorgesteld wordt deze toevoeging over te nemen in een nieuw wijzigingsvoorstel.

Het college van Haarlemmermeer maakt tenslotte opmerkingen over de overgang per
1 december 2007. Het college stemt niet in met een verschuiving van deze datum naar
(kort na 1 januari 2008) indien deze verschuiving slechts wordt gemotiveerd op grond
van een doorlichting door de Inspectie OOV in november 2007.
Antwoord:
De bestuurlijke overgang van de gemeente Haarlemmermeer naar de regio
Kennemerland vindt volgens planning plaats op 1 januari 2008. De operationele
overgang zal naar verwachting plaatsvinden per 7 januari 2008, omdat een overgang
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per 1 december 2007 praktisch niet mogelijk en verantwoord te regelen valt. Het is
ook niet verantwoord om de operationele overgang op 1 januari 2008 te laten
plaatsvinden, gezien de bijzondere omstandigheden en bereikbaarheid rond de dagen
van ‘oud en nieuw’. De HDK zal hierover met Haarlemmermeer en Amsterdam
heldere afspraken maken en deze openbaar bekendmaken.

(versie 20-09-2007)



Gemeenschappelijke Regeling

HulpverleningsDienst Kennemerland

Haarlem
December 2005
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Overzicht vaststelling/wijzigingen:

 26 maart 2001 Vaststelling gemeenschappelijke regeling HDK door Algemeen
Bestuur HDK.

 19 juni 2003 Wijziging door Algemeen Bestuur HDK (uittreden Castricum/
tekstuele wijzigingen/aanpassing aantal leden AB (22 naar 20)
/uitbreiding aantal leden DB (6 naar 8)/aanpassen stemverhouding en
toevoegen mogelijkheid instellen vakcommissies).

 8 december 2005 Wijziging door het Algemeen Bestuur HDK met betrekking tot de
termijnen voor jaarrekening en begroting (art. 32-34).
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de
gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

overwegende dat:

 een doelmatige en gecoördineerde brandweerzorg door intergemeentelijke samenwerking
wenselijk is;

 de zorg voor de preventieve volksgezondheid een lokale verantwoordelijkheid is, waarvan het
aanbeveling verdient om de taken zoals genoemd in deze regeling, uit oogpunt van doelmatigheid
en doeltreffendheid, in gemeenschappelijk verband uit te voeren;

 de voorbereiding van de coördinatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen, waaronder de
geneeskundige hulpverlening, door de wet als regionale taak wordt aangemerkt;

 een integratie van regionale hulpverleningstaken bijdraagt aan de eenheid en afstemming van
beleid en aan een goede samenwerking van de bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen
betrokken disciplines;

gelet op:

de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet collectieve preventie
volksgezondheid, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en de Wet Ambulancevervoer;

mede gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet:

B e s l u i t e n:

de volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN:

Artikel 1: Het openbaar lichaam
1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd:
‘HulpverleningsDienst Kennemerland’ (HDK);

2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Haarlem.
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Artikel 2: Rechtsopvolging
1. Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 treedt op als rechtsopvolger van:

a. de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij
Rampen Zuid- en Midden-Kennemerland;

b. de gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer Kennemerland;
c. de gemeenschappelijke regeling Gewest Zuid-Kennemerland voor wat betreft de bestuurlijke

taken ten aanzien van de GGD Zuid-Kennemerland;
d. de gemeenschappelijke regeling Gewest IJmond voor wat betreft de bestuurlijke taken ten

aanzien van de GGD Midden-Kennemerland.

Artikel 3: Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
b) de dienst: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 van deze regeling;
c) de gemeente(n): de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente(n);
d) de raden: de raden van de deelnemende gemeenten;
e) de colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;
f) de burgemeester(s): de burgemeester(s) van de deelnemende gemeente(n);
g) de bestuursorganen: de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters

van de deelnemende gemeenten;
h) de Regionale Brandweer: het openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 1 van de regeling, voorzover

het de in artikel 8 beschreven taken betreft, alsmede het onderdeel van de dienst dat met de
uitvoering van deze taken is belast;

i) de GGD: de Geneeskundige en Gezondheidsdienst van het openbaar lichaam als bedoeld in
artikel 1 van de regeling, voorzover het de in artikel 12 beschreven taken betreft, alsmede het
onderdeel van de dienst dat met de uitvoering van deze taken is belast;

j) CPA: de Centrale Post Ambulancevervoer;
k) het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 van

de regeling;
l) het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 van

de regeling;
m) de directie: de dagelijkse leiding van de dienst;
n) gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland;
o) het personeel: het personeel in dienst van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 van de

regeling.

Artikel 4:
Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden
verklaard, wordt in die artikelen gelezen in de plaats van de raad, college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester respectievelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de
voorzitter.

VERZORGINGSGEBIED

Artikel 5:
Het verzorgingsgebied van de regeling omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten te
weten: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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DOELSTELLING EN TAKEN

Artikel 6: Doelstelling
De regeling stelt zich ten doel om door intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige
organisatie en coördinatie uitvoering te geven aan:

a) de taken op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding als genoemd in artikel 3
van de Brandweerwet 1985;

b) de taken op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid van de
bevolking als genoemd in artikel 5 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid;

c) de taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de
voorbereiding daarop, zoals genoemd in de Wet rampen en zware ongevallen alsmede de Wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen;

d) de ingevolge de Wet Ambulancevervoer noodzakelijke afstemming in de ambulancehulp-
verlening en de communicatie tussen degenen die de ambulancezorg verrichten.

Artikel 7:
De regeling tracht zijn doel te verwezenlijken door ervoor te zorgen dat de dienst in elk geval, met
inachtneming van het bepaalde in deze regeling en in de wettelijke voorschriften, de in de artikelen
8 en 12 genoemde taken verricht.

TAKEN VAN DE REGIONALE BRANDWEER

Artikel 8:
1. De Regionale Brandweer Kennemerland heeft tot taak:

a) het opstellen en onderhouden van een organisatieplan voor de brandweerzorg en de
rampenbestrijding;

b) het opstellen en onderhouden van een regionaal beheersplan rampenbestrijding;
c) het instellen en instandhouden van de Meldkamer Brandweer/Ambulance Kennemerland;
d) het aanschaffen en beheren van regionaal materieel;
e) het beschikbaar stellen van personeel en materieel in de gevallen als bedoeld in de artikelen

8 en 9 van de Brandweerwet 1985;
f) het voorbereiden van de bestuurlijke en de operationele coördinatie bij ongevallen en rampen;
g) het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in geval van oorlog,

oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele
leiding bij de rampenbestrijding;

h) het in samenwerking met de GGD voorbereiden van de hulpverlening bij ongevallen en
rampen en de uitvoering daarvan;

i) het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwing en alarmering
van de bevolking in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

j) het waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet;
k) het zorgdragen voor de uitvoering van specialistische brandweertaken als technische

hulpverlening, het optreden bij waterongevallen, het optreden bij incidenten met gevaarlijke
stoffen, ontsmetting, logistiek en grootschalig brandweeroptreden;

l) het desgevraagd adviseren van de gemeenten op het gebied van de brandpreventie en de
bluswatervoorziening;

m) het desgevraagd adviseren van de gemeenten ter zake van voorbereidende maatregelen op het
gebied van de brandbestrijding en de brandbeperking in bepaalde objecten;

n) het desgevraagd adviseren van de gemeenten over het aanschaffen van materieel en
blusstoffen;

o) het adviseren van de gemeenten over het totstandkomen van uniforme gemeentelijke
verordeningen regelingen en voorschriften;

p) het adviseren van de gemeenten over het instellen en instandhouden van doelmatige
bedrijfsbrandweren;
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q) het adviseren van de gemeenten op het gebied van het beperken van risico’s en zware 
ongevallen;

r) het verzorgen of doen verzorgen van oefeningen met het oog op optreden in groter verband;
s) het verzorgen van opleidingen;
t) het op verzoek van (de) gemeenten verrichten van andere werkzaamheden op het gebied van

de brandweerzorg.
2. De Regionale Brandweer heeft bovendien tot taak het in voorkomende gevallen organiseren en

uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding
die om een gezamenlijke regionale aanpak vragen.

3. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de Regionale Brandweer, bij samenwerkingsovereen-
komst onder door hem te stellen voorwaarden, een van de in het eerste lid genoemde taken
verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het verzorgingsgebied van deze regeling
gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.

NADERE BEPALINGEN BRANDWEER

Artikel 9:
1. Taken van de Regionale Brandweer kunnen door gemeentelijke brandweren worden uitgevoerd op

basis van een daartoe strekkend besluit gebaseerd op het bepaalde in de gemeenschappelijke
regeling. Evenzeer kan de Regionale Brandweer op verzoek van een gemeente taken uitvoeren op
het gebied van de lokale brandweerzorg. Nadere afspraken terzake worden in een overeenkomst
vastgelegd. Daarbij wordt ook de verrekening van de kosten geregeld.

2. Personeel dat met de uitvoering van regionale taken wordt belast dient te voldoen aan de door het
dagelijks bestuur te stellen eisen.

Artikel 10:
1. Iedere gemeente blijft eigenaar van het zich in zijn eigendom bevindende materieel/materiaal.
2. Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt zoveel mogelijk genormaliseerd materieel/materiaal

aangeschaft.

Artikel 11:
1. De aan de regeling deelnemende gemeenten verlenen elkaar op verzoek bijstand.
2. In geval van gemeentegrensoverschrijdende rampen, dreigende rampen, oorlog, oorlogsgevaar of

ander buitengewone omstandigheden wordt de commandant van de Regionale Brandweer belast
met de operationele leiding, tenzij door het bevoegde gezag als bedoeld in de artikelen 11 en 12
van de Wet rampen en zware ongevallen, een ander voorziening wordt getroffen.

3. Voor de bijstandverlening en de uitvoering van de operationele leiding worden door de gemeenten
en de Regionale Brandweer in gezamenlijkheid nadere regels opgesteld.

TAKEN VAN DE GGD

Artikel 12:
1. De GGD Kennemerland heeft tot taak:

a) het behartigen en uitvoeren van de uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid
voortvloeiende preventieve taken op het gebied van de gezondheidszorg, alsmede de taken op
dit terrein waartoe door de gemeenten of andere instanties opdrachten zijn verstrekt,
waaronder in ieder geval de volgende taken:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten inzake het door hen te

voeren openbare gezondheidsbeleid;
- het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking in het

verzorgingsgebied;
- het bewaken van de gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met gevolgen

voor het leefmilieu;
- het bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met 

inbegrip van gezondheidsvoorlichting en opvoeding;
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- de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten alsmede de uit
de Infectieziektenwet voortvloeiende taken;

- de uitvoering van de collectieve preventie terzake van gezondheidsrisico’s voor 
jeugdigen en andere risicogroepen;

- het participeren in bevolkingsonderzoeken en entcampagnes;
b) het uitvoeren van andere taken, bij besluit van het dagelijks bestuur aangewezen, die naar aard

of gewoonte tot de taken van de GGD kunnen worden geacht te behoren, waaronder:
- het, mede ten behoeve van politie en justitie, uitvoeren van forensisch geneeskundige

taken;
- het uitvoeren van technisch-hygiënische zorg;
- het uitvoeren van sociaal medische advisering;
- het uitvoeren van reizigersvaccinatie;

c) het in samenwerking met de regionale brandweer voorbereiden van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen en de uitvoering daarvan;

d) het vanuit de medische verantwoordelijkheid voor de CPA-taken van de Meldkamer
Brandweer/Ambulance Kennemerland gevraagd en ongevraagd adviseren van de leiding van
de Meldkamer over medisch inhoudelijke aangelegenheden;

e) het opstellen van een beleidsplan voor de versterking van de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

f) het leveren van (beleids)bijdragen aan het door de Regionale Brandweer op te stellen
regionaal beheersplan rampenbestrijding;

g) het adviseren van de gemeenten inzake het vast te stellen beleid voor de geneeskundige
hulpverlening bij (zware) ongevallen en rampen en de benodigde financiering daarvoor;

h) de organisatie van de civiele geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, in elk
geval voor zover dat voortvloeit uit de door de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen
aan de gemeenten opgedragen taken, hetwelk, met inachtneming van het terzake in artikel 8
eerste lid van deze Wet gestelde, tenminste omvat het opstellen van een plan voor de
geneeskundige hulpverlening, het treffen van bindende regelingen tussen betrokken
instellingen, waaronder ziekenhuizen en ambulancediensten, en het doen verzorgen van de
noodzakelijke opleidingen en oefeningen;

i) het verrichten van overige werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid die bij of
krachtens de Wet collectieve preventie volksgezondheid worden opgedragen of voortvloeien
uit hierop betrekking hebbende algemene maatregelen van bestuur;

j) het op verzoek van (de) gemeenten verrichten van andere werkzaamheden op het gebied van
de volksgezondheid.

2. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de GGD, bij samenwerkingsovereenkomst en onder door
hem te stellen voorwaarden, een van de in het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van
andere instanties of van buiten het verzorgingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten die
daartoe een verzoek doen.

HOOFDSTUK 2 HET BESTUUR VAN HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 13:
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de volgende organen:
a. een algemeen bestuur;
b. een dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.
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HET ALGEMEEN BESTUUR

SAMENSTELLING, LIDMAATSCHAP EN VERANTWOORDING

Artikel 14:
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit 20 leden.
2. De raden van de gemeenten wijzen elk twee leden vanuit hun college aan, waaronder de

burgemeester, als lid van het algemeen bestuur.
3. De colleges wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.

Artikel 15:
1. De zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van de

leden van de gemeenteraad. De aanwijzing vindt plaats in het jaar waarin de verkiezingen voor de
gemeenteraad worden gehouden, zo spoedig mogelijk na het aantreden van de gemeenteraad en
overigens binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature.

2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op het moment waarop het lid de hoedanigheid
van lid van een college van burgemeester en wethouders verliest.

3. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij geven hiervan terstond
kennis aan de voorzitter van het algemeen bestuur en aan de gemeenteraad die hen heeft
aangewezen. Zij blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

4. Een lid dat het vertrouwen van de raad die hem heeft benoemd niet meer bezit, kan door die raad
te allen tijde worden geschorst of ontslagen. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn
daarop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16:
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door
of vanwege het bestuur van de gemeenschappelijk regeling aangesteld of daaraan ondergeschikt.

Artikel 17:
1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die hem heeft aangewezen zo spoedig

mogelijk de door een of meer leden van die raad in een vergadering van die raad of schriftelijk
gevraagde inlichtingen voor zover zulks niet strijdig is met het algemeen belang.

2. De raad kan een lid van het algemeen bestuur dat hij heeft aangewezen, nadat de inlichtingen in
een vergadering of schriftelijk zijn verstrekt of dienen te zijn verstrekt, ter verantwoording roepen
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

3. De in het vorige lid bedoelde verantwoording wordt afgelegd binnen twee maanden nadat het lid
daaromtrent door de raad is verzocht.

VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 18:
Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een Reglement van
Orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt toegezonden aan de raden van de gemeenten
en aan gedeputeerde staten.

Artikel 19:
1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter

of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt dan wel tenminste een vijfde van het aantal leden dit
onder opgaaf van redenen schriftelijk aan de voorzitter verzoekt.

2. Ten aanzien van het oproepen tot en het houden van de vergaderingen, alsmede de besluitvorming
van het algemeen bestuur zijn, voorzover daarvan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen niet
is afgeweken, de betreffende artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer
een vijfde van het aantal aanwezige leden dit verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt. Het
algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
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4. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
5. De verdeling van de stemmen is als volgt:

a. 2 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Uitgeest en Zandvoort;

b. 5 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Heemstede;
c. 8 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeente Velsen;
d. 16 stemmen voor elk lid afkomstig van de gemeente Haarlem.

6. Het algemeen bestuur bepaalt welke functionarissen van de dienst de vergaderingen van het
algemeen bestuur bijwonen en daarin een raadgevende stem hebben.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 20:
1. Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van de regeling alle bevoegdheden die

niet bij of krachtens wettelijke bepalingen aan andere bestuursorganen zijn opgedragen.
2. Het algemeen bestuur verschaft de raden van de gemeenten ongevraagd alle informatie die voor

een juiste beoordeling van het door hem gevoerde en te voeren beleid nodig is.
3. Het algemeen bestuur verstrekt de raden schriftelijk binnen een maand de door één of meer leden

van die raden verlangde inlichtingen.
4. Het algemeen bestuur is verplicht de gemeentebesturen en gedeputeerde staten desgevraagd

informatie te verschaffen omtrent alle zaken de regeling betreffende.
5. Het algemeen bestuur is bevoegd ongevraagd aan één of meer gemeentebesturen advies te geven

of voorstellen te doen, die in verband met deze regeling nodig worden geacht.
6. De desbetreffende gemeentebesturen delen op zo kort mogelijke termijn aan het algemeen bestuur

mee of een advies c.q. voorstel aanleiding is geweest tot het treffen van maatregelen.
7. Het algemeen bestuur belegt tenminste een maal per jaar een informatieve bijeenkomst voor

raadsleden van de gemeenten.

DAGELIJKS BESTUUR

SAMENSTELLING, ZITTINGSDUUR EN LIDMAATSCHAP

Artikel 21:
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitters van het

algemeen bestuur.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het algemeen bestuur gekozen binnen één

maand na het aantreden van het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur houdt bij de samenstelling van het dagelijks bestuur rekening met een

evenwichtige behartiging van de taken en het verzorgingsgebied van het openbaar lichaam.

Artikel 22:
1. De zittingsperiode van het dagelijks bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van het algemeen

bestuur.
2. Een lid dat ophoudt deel uit te maken van het algemeen bestuur, houdt tevens op lid te zijn van het

dagelijks bestuur.
3. De leden van het dagelijks bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij

de voorzitter terstond in kennis. Zij blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is
voorzien.

4. In vacatures wordt in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur voorzien.
5. Voor de vervanging bij afwezigheid van een van de leden van het dagelijks bestuur wordt door het

algemeen bestuur een vervangingsregeling opgesteld.
6. Een lid dat het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, kan door het algemeen

bestuur te allen tijde worden geschorst of ontslagen. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
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VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 23:
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of twee leden dit

schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.
2. Ten aanzien van het oproepen tot en houden van de vergaderingen, alsmede de besluitvorming van

het dagelijks bestuur zijn de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige
toepassing.

3. Het dagelijks bestuur besluit bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid een stem heeft.
4. Het dagelijks bestuur bepaalt welke functionarissen van de dienst de vergaderingen van het

dagelijks bestuur bijwonen en daarin een raadgevende stem hebben.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 24:
1. Het dagelijks bestuur is belast met:

a) het houden van toezicht op al hetgeen de gemeenschappelijk regeling aangaat;
b) het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en ter beslissing

moet worden voorgelegd;
c) het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;
d) het beheren van inkomsten en uitgaven.

2. De leden van het dagelijks bestuur verstrekken tezamen, dan wel ieder afzonderlijk aan het
algemeen bestuur zo spoedig mogelijk in een vergadering van dat bestuur of schriftelijk binnen
een maand alle inlichtingen die door één of meer leden van het algemene bestuur worden
verlangd, zulks voorzover dit niet strijdig is met het algemeen belang.

3. Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur of één of meer leden daarvan, nadat de
inlichtingen zijn verstrekt, in een vergadering of schriftelijk ter verantwoording roepen voor het
door hem gevoerde beleid.

4. De leden van het dagelijks bestuur zijn aan het algemeen bestuur, tezamen en ieder afzonderlijk
verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.
De verantwoording wordt afgelegd binnen een maand nadat daarom door het algemeen bestuur is
verzocht.

5. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van rekening-courantovereenkomsten tot een
door het algemeen bestuur vast te stellen maximumbedrag.

DE VOORZITTER

Artikel 25:
1. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter uit de kring van burgemeesters, een

vice-voorzitter uit de kring van burgemeesters en een vice-voorzitter uit de kring van
portefeuillehouders gezondheidszorg.

2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks
bestuur.

3. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan. Met
betrekking tot de overdracht van de tekeningsbevoegdheid is artikel 75 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.

4. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze
vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde.

5. Indien de voorzitter of een door hem op grond van het voorgaande lid aangewezen gemachtigde
behoort tot het bestuur van een gemeente, die partij is in een geding waarbij de gemeenschappelijk
regeling betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dit
bestuursorgaan de in het voorgaande lid vermelde bevoegdheid uit.
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DE SECRETARIS

Artikel 26:
1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris op voordracht van het dagelijks

bestuur en stelt een instructie voor hem vast.
2. De functie van secretaris is onverenigbaar met het lidmaatschap van het algemeen bestuur.
3. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen op een door het algemeen bestuur bepaalde wijze.
4. De secretaris is het bestuur behulpzaam in alles wat de hem opgedragen taken aangaat.
5. Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan

mede ondertekend.

HOOFDSTUK 3 COMMISSIES

ADVIESCOMMISSIES

Artikel 27:
Het algemeen bestuur kan besluiten tot het instellen van:
1. commissies van advies zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
2. vakcommissies;
3. portefeuillehoudersoverleggen.

BESTUURSCOMMISSIES

Artikel 28:
1. Het algemeen bestuur kan voor onderscheiden werkterreinen bestuurscommissies instellen zoals

bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De instelling van een commissie als bedoeld in het eerste lid behoeft de instemming van de raden

van de gemeenten.

HOOFDSTUK 4 HET AMBTELIJK APPARAAT

Artikel 29:
1. Het openbaar lichaam beschikt over een ambtelijk apparaat voor de uitvoering van zijn taken.
2. Het algemeen bestuur bepaalt in een organisatieverordening de hoofdstructuur van de organisatie,

de directie, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het ambtelijk apparaat.
3. Het algemeen bestuur stelt de personeelsformatie van het ambtelijk apparaat vast.
4. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de commandant van de Regionale Brandweer

en de directeur van de GGD tevens zijnde de Regionaal Geneeskundig Functionaris.
5. De taken en bevoegdheden van de functionarissen als bedoeld in lid 4 worden geregeld in een

ambtsinstructie die door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.
6. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het overige personeel.
7. Het dagelijks bestuur kan de benoeming, de schorsing en het ontslag van personeel als bedoeld in

lid 6 mandateren aan de directie.
8. Op het personeel in dienst van het openbaar lichaam zijn de bezoldigings- en overige

rechtspositieregelingen van de gemeente Haarlem van toepassing.

HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE BEPALINGEN

FINANCIEEL BEHEER

Artikel 30:
1. Het algemeen bestuur stelt regels vast omtrent het beheer van de geldmiddelen en de inrichting

van de financiële administratie met inachtneming van de gemeentelijke
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comptabiliteitsvoorschriften. Deze regels en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de
goedkeuring van gedeputeerde staten.

2. In deze regeling worden ondermeer bepalingen opgenomen ter zake van:
a) de wijze waarop de invordering van alle ontvangsten en inkomsten plaatsvindt en de wijze

waarop alle betalingen en uitgaven worden gedaan;
b) de inrichting van de begroting en de financiële administratie;
c) het beleggen van de overtollige kasgelden.

DIENSTJAAR

Artikel 31:
Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

BEGROTING EN MEERJARENPROGNOSE

Artikel 32:
1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 15 mei een ontwerp-begroting op.
2. Naast de begroting stelt het dagelijks bestuur voor de aansluitende periode van tenminste vier jaar

een meerjarenprognose op, die tevens een prioriteitenschema, een investeringsplan en een
begroting van de financieringsmiddelen omvat.

3. De ramingen in de ontwerpen van de begroting en de meerjarenprognose met daarbij behorende
stukken worden voorzien van een specificatie en een toelichting.

4. De in de meerjarenprognose op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil,
dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting.

5. In de begroting wordt de door elke deelnemende gemeente voor het betreffende dienstjaar
verschuldigde bijdrage vermeld.

6. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 15 februari, 15 mei, 15 augustus en
15 november 25% van de in het vijfde lid bedoelde bijdrage en ontvangen daarvoor een rekening
van de HDK.

Artikel 33:
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting en de ontwerp-meerjarenprognose vóór

15 mei voorafgaand aan het betreffende dienstjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De raden kunnen gedurende twee maanden na ontvangst van de ontwerpen hun opmerkingen
schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur.

2. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele reacties van de raden toe aan de ontwerpen zoals deze
aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenprognose vóór 15 juli voorafgaand aan het
desbetreffende dienstjaar vast.

4. Het algemeen bestuur geeft in de toelichting gemotiveerd aan op welke wijze de opmerkingen van
de raden in de begroting en de meerjarenprognose zijn verwerkt.

5. De begroting en de meerjarenprognose worden binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder
geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, door het
algemeen bestuur toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde
staten.

6. Van een besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 203 lid 2 van de Gemeentewet doet
het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en aan de raden van de gemeenten.

7. Op de wijzigingen van de begroting zijn de bepalingen van dit artikel, met uitzondering van de
genoemde data, van overeenkomstige toepassing.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 34:
1. De daartoe door het algemeen bestuur aangewezen functionaris stelt vóór 15 mei volgend op het

dienstjaar de ontwerp-rekening op en biedt deze aan het dagelijks bestuur aan. Het boekjaar is
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daarbij gelijk aan het kalenderjaar. De rekening en de daarbij behorende bescheiden dienen te zijn
ingericht overeenkomstig de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. Bij de rekening is
gevoegd een specificatie van de door elk van de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdrage.

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 mei de rekening met de daarbij behorende bescheiden aan de
raden van de deelnemende gemeenten, aan het algemeen bestuur alsmede ter controle aan de
deskundige als bedoeld in artikel 35.

3. De raden kunnen gedurende twee maanden na ontvangst van de desbetreffende rekening hun
opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur.

4. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en de eventuele opmerkingen van de raden en stelt
deze vóór 15 juli daaropvolgend vast.

5. Van de vaststelling van de rekening geeft het dagelijks bestuur terstond kennis aan de raden en aan
gedeputeerde staten doch in ieder geval vóór 15 juli daarop volgend.

6. De vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur en de daartoe door het algemeen
bestuur aangewezen functionaris tot decharge, behoudens later in rechte gebleken
onregelmatigheden.

7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 32 lid 5 van de regeling bepaalde en
het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats binnen drie maanden na vaststelling van de
rekening.

CONTROLE

Artikel 35:
1. Het algemeen bestuur wijst een deskundige aan die, met inachtneming van de in artikel 30 van de

regeling bedoelde regels, belast is met de controle op het financieel beheer en de boekhouding van
de door het algemeen bestuur aangewezen functionaris.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan het dagelijks bestuur het geldelijk beheer en de
boekhouding te allen tijde aan een onderzoek onderwerpen.

3. De controle geschiedt tenminste eenmaal per halfjaar ten aanzien van het geldelijk beheer en
tenminste eenmaal per dienstjaar ten aanzien van de boekhouding in haar geheel.

4. Van de controle wordt door de deskundige een verslag gemaakt.
5. Het dagelijks bestuur zendt een exemplaar van het controleverslag terstond aan het algemeen

bestuur en aan gedeputeerde staten.
6. De dienst verschaft aan hen, die ingevolge het bepaalde in het eerste en tweede lid, tot het

uitoefenen van controle of het instellen van een onderzoek bevoegd zijn, zo dikwijls als deze het
vorderen, inzage van de kas, de boekhouding en de bescheiden en verstrekt desgewenst ook
schriftelijk alle inlichtingen die door hen voor de uitoefening van hun taak nodig worden geacht.

7. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde controle is artikel 213 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.

FINANCIERING

Artikel 36:
1. Het algemeen bestuur besluit tot het aangaan van geldleningen en rekeningcourant-

overeenkomsten en het uitlenen van gelden, met inachtneming van de daarvoor geldende
wettelijke bepalingen. De besluiten worden binnen twee weken na vaststelling gezonden aan
gedeputeerde staten.

2. Voor het betalen van rente en aflossing van aan te gane leningen en in rekening-courant op te
nemen gelden staan de gemeenten garant voorzover door andere overheidsorganen geen garantie
is verstrekt.

3. De in het tweede lid bedoelde garantstelling door de gemeenten geschiedt naar verhouding van de
inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de verplichting tot nakoming van de garantie van
kracht is geworden; een en ander overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde aantallen.
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KOSTENVERDELING

Artikel 37:
1. De algemene kosten van het openbaar lichaam worden over de gemeenten omgeslagen op basis

van de aantallen inwoners per 1 januari van dat dienstjaar, zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

2. Onder algemene kosten wordt verstaan alle kosten die niet als specifieke kosten als bedoeld in het
derde lid kunnen worden aangemerkt.

3. Onder specifieke kosten worden verstaan die kosten die niet in redelijk gelijke mate ten behoeve
van alle deelnemers zijn gemaakt. Het algemeen bestuur bepaalt welke kosten als zodanig moeten
worden aangemerkt en stelt de nadere kostenverdeling vast.

4. De specifieke kosten worden gedragen door de gemeenten die van de voorzieningen en diensten,
waarvoor die kosten zijn gemaakt, gebruik hebben gemaakt en wel, zoveel mogelijk, in de mate
waarin zulks geschiedde.

5. De kosten die worden gemaakt ter vervulling van taken als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub t en
artikel 12 lid 1 sub b en sub j worden gedragen door de gemeenten naar rato van het gebruik dat
zij van de verleende diensten hebben gemaakt.

HOOFDSTUK 6 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

BESTUURSRAPPORTAGES

Artikel 38:
Het dagelijks bestuur draagt tweemaal per jaar zorg voor de samenstelling van bestuursrapportages
waarin de activiteiten van het openbaar lichaam alsmede de voortgang daarvan zijn beschreven.

ARCHIEFBEPALINGEN:

Artikel 39:
1. Ten aanzien van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam zijn de voorschriften omtrent de

zorg, de bewaring het beheer en het toezicht, geldend voor de archiefbescheiden van de gemeente
Haarlem, van overeenkomstige toepassing.

2. Het algemeen bestuur belast een functionaris van de dienst met de bewaring en het beheer van de
archiefbescheiden als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE BEPALINGEN

TOETREDING

Artikel 40:
1. Voor toetreding van een gemeente tot de regeling kan–met inachtneming van het gestelde in

artikel 3 eerste lid van de Brandweerwet 1985–worden volstaan met toezending van de daartoe
strekkende besluiten van de bestuursorganen van die gemeente, mits die toetreding de instemming
van het algemeen bestuur heeft verkregen.

2. Aan de inwilliging van een verzoek tot toetreding kunnen voorwaarden worden verbonden.
3. Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, de gevolgen van

toetreding, de financiële gevolgen daaronder begrepen.
4. Alvorens het besluit tot instemming als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, hoort het

algemeen bestuur de raden van de gemeenten.
5. De toetreding treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die

waarin de opname in het register als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen heeft plaatsgevonden.
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UITTREDING

Artikel 41:
1. Uittreding van een deelnemende gemeente kan - met inachtneming van het gestelde in artikel

3 van de Brandweerwet 1985–geschieden door toezending van de daartoe strekkende besluiten
van de bestuursorganen van de uittredende gemeente.

2. Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, tenminste zes maanden
voor het tijdstip van uittreding de gevolgen daarvan, de financiële gevolgen daaronder begrepen.
Indien in de genoemde periode geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt er geacht een
geschil te bestaan als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

3. Alvorens het besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid wordt genomen, hoort
het algemeen bestuur de raden van de gemeenten.

4. De uittreding treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin
de opname in het register als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen heeft plaatsgevonden.

WIJZIGING

Artikel 42:
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de bestuursorganen van de gemeenten kunnen

voorstellen tot wijziging van de regeling doen.
2. De regeling wordt gewijzigd wanneer de bestuursorganen van de gemeenten daartoe eensluidend

besluiten.
3. Besluiten tot wijziging van de regeling behoeven goedkeuring van gedeputeerde staten.
4. De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin

opname in het register als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
heeft plaatsgevonden

OPHEFFING

Artikel 43:
1. Indien opheffing van de regeling noodzakelijk is, vindt dit plaats door een eensluidend besluit van

de bestuursorganen van de gemeenten.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor

de nodige regels.
3. Het algemeen bestuur stelt, gehoord de bestuursorganen van de gemeenten, tenminste zes

maanden voor het tijdstip waarop de regeling ophoudt te bestaan, een liquidatieplan en een sociaal
plan voor het personeel vast.

4. Het liquidatieplan voorziet in de financiële gevolgen van de ontheffing
5. Het besluit tot opheffing wordt ter kennis van gedeputeerde staten gebracht.

GESCHILLEN

Artikel 44:
Ten aanzien van geschillen omtrent de toepassing van de regeling in de ruimste zin, geldt het gestelde
in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

HOOFDSTUK 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

GOEDKEURING VAN DE REGELING

Artikel 45:
1. De gemeente Haarlem zendt de regeling ter goedkeuring en ter opname in het register als bedoeld

in artikel 27 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan gedeputeerde staten.
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2. Binnen een maand na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde goedkeuring dragen de besturen
van de deelnemende gemeenten zorg voor de opname van de regeling in het register als bedoeld in
artikel 27 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

3. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de
bekendmaking van de regeling.

4. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is mede van toepassing op besluiten tot
wijziging of opheffing van de regeling alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE REGELING

Artikel 46:
1. De regeling treedt in werking nadat opname in het register als bedoeld in artikel 27 tweede lid van

de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaatsgevonden en werkt terug tot 1 april 2001.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

NADERE OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 47:
1. De periode van 1 april 2001 tot 1 januari 2002 wordt aangemerkt als overgangsperiode waarvoor

de volgende nadere overgangsbepalingen gelden.
2. Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1 neemt ingevolge het gestelde in artikel 2 de

bestuurlijke verantwoordelijkheid over van de in artikel 2 sub a tot en met d bedoelde openbare
lichamen voor de desbetreffende begrotingen en rekeningen voor het jaar 2001 met dien verstande
dat het algemeen bestuur de onderscheiden rekeningen voor het jaar 2001 vaststelt en de financiële
gevolgen ten laste brengt van de gemeenten die deze betreffen.

3. In de overgangsperiode sluit het algemeen bestuur een overeenkomst met de gemeente Haarlem en
met het Gewest IJmond voor de uitvoering van ambtelijke taken ten aanzien van de GGD Zuid-
Kennemerland respectievelijk de GGD Midden-Kennemerland op basis van de vastgestelde
begrotingen voor het jaar 2001 en in dat verband gemaakte bestuurlijke afspraken.

4 In het overgangsjaar 2001 stelt het algemeen bestuur in overleg met de besturen van de gemeente
Haarlem en het gewest IJmond een plan vast voor een integratie van de ambtelijke organisatie
binnen het openbaar lichaam met ingang van 1 januari 2002, dat ter instemming wordt voorgelegd
aan de raden van de gemeenten.

CITEERTITEL

Artikel 48:
De regeling kan worden aangehaald als“Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst 
Kennemerland”. 
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Aldus vastgesteld door de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters
van de gemeenten:

BENNEBROEK:

De raad van de gemeente Bennebroek bij besluit van 15 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Bennebroek,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Bennebroek,

burgemeester.

BEVERWIJK:

De raad van de gemeente Beverwijk bij besluit van 2 april 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Beverwijk,

burgemeester.
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BLOEMENDAAL:

De raad van de gemeente Bloemendaal bij besluit van 29 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Bloemendaal,

burgemeester.

HAARLEM:

De raad van de gemeente Haarlem bij besluit van 14 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Haarlem,

burgemeester.
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HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE:

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij besluit van 27 februari 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

burgemeester.

HEEMSKERK:

De raad van de gemeente Heemskerk bij besluit van 22 februari 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Heemskerk,

burgemeester.
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HEEMSTEDE:

De raad van de gemeente Heemstede bij besluit van 29 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Heemstede,

burgemeester.

UITGEEST:

De raad van de gemeente Uitgeest bij besluit van 29 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Uitgeest,

burgemeester.
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VELSEN:

De raad van de gemeente Velsen bij besluit van 22 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Velsen,

burgemeester.

ZANDVOORT:

De raad van de gemeente Zandvoort bij besluit van 6 maart 2001,

secretaris voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

secretaris burgemeester

De burgemeester van Zandvoort,

burgemeester.



Onderwerp: 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst
Kennemerland (HDK)

1 Inhoud van het voorstel
Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) wordt de
toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst
Kennemerland (HDK) geformaliseerd voor de periode tot de inwerkintreding
van de nieuwe wetten Veiligheidsregio’s en Ambulancezorg in 2008. 

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Formele toetreding van Haarlemmermeer is een noodzakelijke stap in de
realisatie van de door het Rijk verplicht opgelegde territoriale congruentie
(TR) per 1 januari 2008. In dit perspectief dienen de bestuursorganen binnen
de GR HDK goedkeuring te geven aan deze wijziging en de wijze van
besluitvorming. Na inwerkingtreding van de nieuwe wetten in 2008 zal een
integrale herziening plaatsvinden van de huidige regeling waarbij een
evenwichtige bestuurlijke inbreng van zowel veiligheid- als
gezondheidaspecten kan worden gerealiseerd en geborgd. Wijziging van de
GR HDK is mede een bevoegdheid van de raad.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Met de vaststelling van de 3e wijziging GR HDK wordt de periode
overbrugd tussen de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de
huidige GR HDK en de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de
Veiligheidsregio’s (die in 2008 verwacht wordt). O.a. zaken als 
stemverhouding, samenstelling bestuur en voorzitterschap zijn aangepast aan
de situatie die onstaat na toetreding van Haarlemmermeer.
Aan het besluit zijn geen risico’s verbonden. Het algemeen bestuur van de 
HDK heeft op bestuurlijk niveau over de wijziging van de GR HDK reeds
overeenstemming bereikt. Het is nu aan de diverse bestuursorganen binnen
de GR dit besluit te bekrachtigen.

4 Financiële paragraaf
Het besluit heeft geen financiele consequenties.

5 Participatie / communicatie
Na vaststelling in de diverse bestuursorganen zal de HDK hierover communiceren.

6 Planning
Door het algemeen bestuur van de HDK is verzocht de wijziging van de GR HDK
vóór 17 december 2007 vast te stellen.

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
Registratienummer PD/VHT

2007/210446



Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de 3e wijziging gemeenschappelijke regeling
Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK)

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de 3e wijziging gemeenschappelijke regeling
Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK)

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


