
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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.  

 

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. 

 

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

Met de vaststelling van de 3
e
 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. 

 
Financiële paragraaf 
Het besluit heeft geen financiele consequenties.  

 

Participatie / communicatie 
Na vaststelling in de diverse bestuursorganen zal de HDK hierover communiceren. 
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3e wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst 

Kennemerland (HDK) 
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Planning 
Door het algemeen bestuur van de HDK is verzocht de wijziging van de GR HDK 

vóór 17 december 2007 vast te stellen. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. In te stemmen met de 3e wijziging gemeenschappelijke regeling 

Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

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

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

in te stemmen met de 3e wijziging gemeenschappelijke regeling 

Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  


	Inhoud van het voorstel

