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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Gemeenteraad van 

4 september 2014 door Jan Mesu (waarnemend voor Hetty Hafkamp) 
 
 
Kernboodschap  
 
 Wat was de exacte toezegging?  
 
De zienswijze over voorgestelde resultaatbestemming (beslispunt VI) voor het onderdeel de 
ambulancezorg wordt herzien. De commissie wil hierover via een memo worden 
geïnformeerd. In deze memo wordt een toelichting op deze wijziging gegeven.  
 
Beslispunt VI van het Raadsbesluit d.d. 4 september 2014: “Niet in te stemmen met de 
voorgestelde resultaatbestemming voor het onderdeel ambulancezorg. De VRNHN te 
verzoeken een plan van aanpak op te stellen waarin de niet gerealiseerde taakstelling van 
€49.000 structureel uit 2013 wordt geconcretiseerd met de kanttekening die niet uit de 
toelage van het rijk (€900.000 voor verbetering spoedeisende zorg) wordt gehaald.”  
 
 Toelichting 
 
De ambulancedienst in onze veiligheidsregio is georganiseerd door een coöperatie voor de 
regionale ambulancevoorziening waarin de Veiligheidsregio NHN en het Witte Kruis 
(voorheen Connexxion) deelneemt.  
De kosten ambulancezorg worden gefinancierd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).   
Daarnaast zijn er 10 gemeentes die zelf nog een aparte bijdrage leveren aan de 
ambulancedienst. Dit zijn 10 contractgemeenten van de voormalige gemeenschappelijke 
regeling RAD NHN (Regionale Ambulancedienst NHN, exclusief Texel) uit de kop van 
Noord-Holland. Deze 10 gemeentes werden geconfronteerd met een niet gereduceerde 
taakstelling en die zullen daar een uitspraak over moeten doen. Gemeente Bergen valt niet 
onder deze regeling.  
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 Advies 
 

In de commissievergadering van 4 september is door de regionaal brandweercommandant 
Steven van de Looij toegelicht dat de gemeente Bergen geen directe bijdrage levert aan het 
programma ambulancezorg. Zienswijze VI heeft in eerste instantie geen betrekking op onze 
gemeente.  
Doch bij het negatief worden van de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg  wordt het 
tekort verhaald op de algemene reserve veiligheidsregio. Indirect draagt onze gemeente dan 
wel bij aan een eventueel tekort. De algemene reserve bestaat immers uit de algemene 
reserve veiligheidregio en de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg. 
 
De negatieve reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg wordt in 2014 gedekt uit een 
incidenteel voordeel van de bijdrage verbetering spreiding en beschikbaarheid spoedeisende 
ambulancezorg.  
Vanaf 2014 ontvangt de Veiligheidsregio circa € 900.000 van de NZA i.v.m. een gewijzigde 
bekostigingssystematiek die gebaseerd is op basis van paraatheid in plaats van ritten.  Dit 
geld moet ook gebruikt  worden om de spreiding en beschikbaarheid van de spoedeisende 
ambulancezorg verder te verbeteren.  Deze bijdrage is structureel vanaf 2014.  Het 
incidentele  voordeel in 2014 kan naar verwachting   gebruikt worden om de negatieve 
reserve op te heffen en de taakstelling voor 2014 op te vangen.  
 
De zienswijze VI wordt gewijzigd in:  
“In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming voor het programma 
ambulancezorg.” 
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