
Emmeloord, 29 september 2020.

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Onderwerp
Reactie op Ontwerpbesluit GGD tot Coöperatievorming Ondersteuning

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van de GGD Flevoland.
2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen en dat kenbaar te maken via bijgevoegde brief.

Doelstelling
Een goede en efficiënte ambulancedienst.

Inleiding
De GGD Flevoland wil samen met de GGD Gooi- en Vechtstreek een coöperatie oprichten voor 
Ambulancezorg. Zij vragen de gemeenteraden of die hierbij wensen en bedenkingen hebben.

Beleidsreferentie
=> Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
=> GR GGD Flevoland 
=> Deelplan Volksgezondheid

Argumenten
1.1. De stukken geven u informatie over het voorstel van de GGD
Door kennis te nemen van het ontwerpbesluit kan de raad een oordeel vormen over of zij wensen en 
bedenkingen heeft bij dit ontwerpbesluit.

2.1 U mag wensen en bedenkingen inbrengen
De raad is conform artikel 9 bevoegd om wensen en bedenkingen in te dienen.

2.2 Het ontwerpbesluit van de GGD is goed onderbouwd
De nieuwe tVef ambulancezorgvoorzieningen vraagt om een verandering. De GGD-en van Flevoland 
en Gooi- en Vechtstreek kunnen die verandering het beste doorvoeren door deze coöperatie op te 
richten. Het is een coöperatie waarin (alleen) de ondersteuning (bedrijfsvoering) voor de RAV-en in is 
ondergebracht. Dit is de meest optimale en gewenste vorm van samenwerking in het licht van 
maximale efficiency en effectiviteit en minimale risico’s. Het besluit is zeer gedegen onderzocht en 
afgewogen.

2.3. De juridische effecten en mogelijkheden zijn goed onderzocht
De uiteindelijk voorgestelde vorm is in de nieuwe wetgeving voor ambulancezorgvoorzieningen 
juridisch goed mogelijk.

2.4. Er zijn geen gevolgen voorde moederorganisaties of medewerkers
De ondernemingsraden zijn betrokken en staan positief tegenover de oprichting van de coöperatieve 
vereniging.

2.5. Bestuur en besluitvorming zijn goed geregeld
Er is sprake van een adequaat en gelijkwaardig besturingsmodel en duurzaam georganiseerde 
samenwerking. Besluiten kunnen slechts met instemming van beide regio’s worden genomen. De



ledenraad wordt gevormd door de directeuren en een vertegenwoordigend bestuurder van elke 
Gemeenschappelijke Regeling en zorgt voor afstemming en sturing op de uitvoering.

2.6. Er zijn geen financiële nadelige gevolgen
Het oprichten van de Coöperatie Ondersteuning Gooi- en Vechtstreek en Flevoland U.A. en de 
uitvoering daarvan heeft geen financiële consequenties voor de uitvoering van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland en heeft evenmin nadelige gevolgen voor de 
financiering vanuit alle gemeenten in Flevoland. De ambulancezorg wordt bekostigd door de 
zorgverzekeraar en niet door gemeenten.

2.7 Het voorstel sluit aan op de huidige samenwerking
Onder de huidige tijdelijke wet werken de GGD regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek al intensief 
samen. Feitelijk is deze coöperatie het verstevigen van de huidige samenwerking. De vorming van 
een coöperatie heeft dan ook geen personele consequenties in de uitvoering.

Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
De brief van de Raad aan het GGD-bestuur inzake het ontwerpbesluit tot oprichting van de coöperatie 
Ondersteuning Gooi- en Vechtstreek en Flevoland U.A. wordt na raadsbehandeling in november en 
uiterlijk vóór 1 december verstuurd aan de directie van de GGD Flevoland.

Bijlagen
1. Conceptbrief aan GGD bestuur
2. Informatiebrief gemeenteraden
3. Oplegger oprichting coöperatie UA RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek
4. Voorstel Flevoland coöperatie RAV
5. Advies KokxDeVoogd RAV rechtsvorm
6. Ontwerpstatuten Coöperatie UA
7. Ontwerpbesluit oprichting coöperatie RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2020, no. 20.0002020; 

gelet op artikel 31 en 31a van de WGR en artikel 9 van de GR GGD Flevoland,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van de GGD Flevoland.
2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen en dat kenbaar te maken via bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 9 november 2020.

de voorzitter,


