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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN 

2005. 
 
 

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de 
gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, 
Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: 

 
gelet op het bepaalde in: 
* de Brandweerwet 1985 
* de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen; 
* de Wet Rampen en Zware Ongevallen, ,  
* de Wet Ambulancevervoer 
 
en mede gelet op het bepaalde in: 
* de Wet Gemeenschappelijke Regelingen  
* de Gemeentewet: 
 

BESLUITEN: 
 

1. in te trekken de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Haaglanden, laatstelijk 
herzien in 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland bij besluit van 12 
januari 2000, 

2. vast te stellen de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Haaglanden 2005, 
luidende als volgt; 

 
 
 
HOOFDSTUK I 
 
Instelling en plaats van vestiging. 
Artikel 1.  
1.  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar Lichaam, genaamd Hulpverleningsregio  
       Haaglanden.  
2.  Het Openbaar Lichaam is gevestigd in Den Haag. 
3.  De Hulpverleningsregio Haaglanden is een regionaal samenwerkingsverband van de 

gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, 
Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

 
Begripsbepalingen. 
Artikel 2.      
1.  In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 

a. de Regeling: de gemeenschappelijke regeling, 
b. het Lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 1, 
c. de gemeente: één van de in artikel 1, lid 3, genoemde gemeenten, 
d. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke grondgebied van de in artikel 1, lid 3, 

genoemde gemeenten, 



e. het Algemeen Bestuur: het bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden als zijnde 
het regionale bestuur van de Regionale Brandweer, de Regionale Alarmcentrale, de 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Centrale Post 
Ambulancevervoer, overeenkomstig het terzake bepaalde in deze regeling, 

f. het Dagelijks Bestuur: de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het Algemeen 
Bestuur die in het bijzonder is gericht op de voorbereiding van de agenda van de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Ook andere taken kunnen door het 
Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur worden toegewezen op basis van 
expliciete besluitvorming, 

g. de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH): de organisatie die is belast met de realisa-
tie van de  doelstelling(en) en de uitvoering van de taken van het Openbaar Lichaam, 

h. de regionale alarmcentrale (RAC): het onderdeel van de Hulpverleningsregio 
Haaglanden, dat is belast met de uitvoering van de taken van de op grond van de 
Brandweerwet 1985 ingestelde regionale brandweeralarmcentrale, 

i. de regionale brandweer: het onderdeel van de Hulpverleningsregio Haaglanden, dat is 
belast met de uitvoering van de taken die de Brandweerwet 1985 aan het Lichaam 
opdraagt in combinatie met de Wet Rampen en Zware Ongevallen en in combinatie 
met een faciliterende taak ten behoeve van de in de regeling deelnemende  gemeenten, 

j. de Centrale Post Ambulancevervoer: het onderdeel van de Hulpverleningsregio 
Haaglanden dat is belast met de uitvoering van de taken die de Wet 
Ambulancevervoer en haar uitvoeringsbesluiten opdragen aan het Lichaam, 

              k. de Regionale Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR): het 
onderdeel van de Hulpverleningsregio Haaglanden, dat is belast met de uitvoering van 
de taken die de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en haar 
uitvoeringsbesluiten opdragen aan het Lichaam, 

             l. de regionaal brandweercommandant (RBC): de functionaris als bedoeld in hoofdstuk 
IX, 

             m.  de regionaal geneeskundig commandant (RGC): de functionaris als bedoeld in 
hoofdstuk IX. 

2.  Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de 
plaats van de Gemeente, de Raad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Burge-
meester, onderscheidenlijk: het Lichaam, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de 
Voorzitter, voor zover in deze regelingen geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. 

 
 
HOOFDSTUK II 
 
Doel en reikwijdte. 
Artikel 3. 
Het Openbaar Lichaam heeft op basis van en met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, de Gemeentewet, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, de 
Brandweerwet 1985, de Wet Ambulancevervoer en de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen tot doel: 
 a.  de voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijding, 
 b.  het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding 

 van werkzaamheden terzake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, 
 het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand 
 en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor 
 mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en  bestrijden van 
 rampen, 

 c.  het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding 
 van werkzaamheden ter zake van de  ambulancehulpverlening alsmede de registratie 
 daarvan door middel van het instellen en instandhouden van een centrale post 



 ambulancevervoer overeenkomstig de eisen in de Wet Ambulancevervoer en haar  
 uitvoeringsbesluiten, 

 d het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding 
 van werkzaamheden ter zake van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
 rampen. 

  
Taak. 
Artikel 4.  
1.  Het Lichaam heeft, binnen het kader van artikel 3 en onverminderd hetgeen te dezer zake 

ingevolge enig wettelijk voorschrift aan de gemeente is opgedragen in elk geval de volgende 
taken: 

a. die, welke bij of krachtens de wet zijn opgedragen aan de in de Wet ambulancevervoer 
bedoelde gemeenschappelijke regeling, 

b. die, welke bij of krachtens de wet zijn opgedragen aan de in de Brandweerwet 1985 bedoelde 
gemeenschappelijke regeling, 

c. die, welke bij of krachtens de wet zijn opgedragen aan de in de Wet Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen bedoelde gemeenschappelijke regeling, 

      d.  het verzorgen van andere aangelegenheden welke in het kader van de doelstellingen van be-
lang zijn. 

2.  Ter uitvoering van de in artikel 3 geformuleerde doelstellingen en de in artikel 4, eerste lid, 
sub a tot en met d geformuleerde taken kunnen, voor zover het Algemeen Bestuur daarin 
toestemt, in onderling overleg aanvullende taken worden geformuleerd en/of 
dienstverleningsovereenkomsten worden getroffen tussen de Hulpverleningsregio Haaglanden 
en één of meerdere in de regeling deelnemende gemeenten. 

 
HOOFDSTUK III. 
 
Organen.  
 
Artikel 5.  
Het Lichaam kent de volgende organen: 
 a. het Algemeen Bestuur, 
 b. het Dagelijks Bestuur, 
 c. de Voorzitter. 
 
HOOFDSTUK IV. 
  
Algemeen Bestuur. 
Artikel 6. 
                                                                                                                                                                                              
1.  Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de in de regeling 

deelnemende gemeenten. 
 2. Per deelnemende gemeente worden door de raad de burgemeester als lid van het Algemeen 

Bestuur en een wethouder, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur aangewezen. 

3.  Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de 
betrekking van ambtenaar aangesteld door of vanwege het Lichaam of daaraan ondergeschikt. 

 
Artikel 7. 
1.  De aanwijzing van de burgemeester en diens plaatsvervanger in het Algemeen Bestuur vindt    

plaats in de eerste vergadering van de raden van de in de Hulpverleningsregio Haaglanden 
deelnemende gemeenten in nieuwe samenstelling. 

2.  De leden en plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur treden tegelijk af op de dag 
waarop de nieuw gekozen leden en plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur in 
functie treden. 



3.  De leden en de plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur kunnen te allen tijde 
ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de Voorzitter van het Algemeen Bestuur, alsmede de 
voorzitter van de gemeenteraad welke hem heeft aangewezen, op de hoogte. 

4.  Indien tussentijds een plaats van een lid dan wel een plaatsvervangend lid openvalt wordt ten       
spoedigste een nieuw lid dan wel een nieuw plaatsvervangend lid benoemd.  

      
Artikel 8. 
1a. Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden aan: de Voorzitter, de Secretaris, de            

Penningmeester en de plaatsvervangend Voorzitter.  
1b. Het Algemeen Bestuur wijst de burgemeester van de gemeente Den Haag aan als Voorzitter. 
1c. De Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester vormen in gezamenlijkheid het in artikel 16 

bedoelde Dagelijks Bestuur. 
1d.  De plaatsvervangend Voorzitter vervangt de Voorzitter, ingeval van diens ontstentenis of 

afwezigheid, voor wat betreft de in artikel 19 genoemde taken. 
2.  Het Algemeen Bestuur beslist omtrent schorsing en ontslag van de Voorzitter, de Secretaris, 

de Penningmeester en de plaatsvervangend Voorzitter. 
 
Artikel 9. 
1.  Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 
2.  Dit reglement van orde, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, worden aan de 

deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  gezonden. 
 
Werkwijze Algemeen Bestuur. 
Artikel 10.  
1.  Het in de Gemeentewet bepaalde terzake van het houden van en de orde van de vergaderingen 

van het Algemeen Bestuur is van overeenkomstige toepassing voor zover dit niet expliciet 
nader is uitgewerkt in deze regeling. 

2.  Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks ten minste vier maal. Indien de Voorzitter dan wel 
enig ander lid daarom verzoekt zal een extra vergadering worden georganiseerd.    

3.  De regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant wonen de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij. Zij hebben daarin ieder een raadgevende stem. 
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden ondersteund door de ambtelijk 
secretaris. 

4.  Anderen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
bij te wonen. 

5. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn gericht op formele besluitvorming en zijn 
openbaar. Indien de Voorzitter dan wel enig ander lid het nodig oordeelt, dient het Algemeen 
Bestuur te besluiten of zal worden vergaderd met gesloten deuren. 

6.     Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het houden van themabijeenkomsten. In deze 
bijeenkomsten vindt discussie plaats tussen de leden van het Algemeen Bestuur over nader te 
bepalen thema’s. Deze bijeenkomsten hebben een besloten karakter en zijn niet gericht op 
formele besluitvorming. Zie in dit verband het gestelde in artikel 13. 

7.  Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het houden van gecombineerde vergaderingen met het 
Regionaal College Politie Haaglanden. Deze vergaderingen zijn gericht op formele 
besluitvorming en zijn openbaar. Indien de Voorzitter dan wel enig ander lid het nodig 
oordeelt, dient het Algemeen Bestuur te besluiten of zal worden vergaderd met gesloten 
deuren. 

8.  Het Algemeen Bestuur kan besluiten leden van het Algemeen Bestuur aan te wijzen als 
bestuurlijke portefeuillehouders. Deze bestuurlijk portefeuillehouders zijn gemachtigd om op 
eigen initiatief voorstellen in te brengen in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
terzake van het onder de betreffende bestuurlijke portefeuille regarderende beleidsterrein. 

 
Artikel 11. Stemverhouding. 

Er is sprake van een gewogen stemverdeling. Het nemen van besluiten door het Algemeen 
Bestuur vindt plaats volgens de volgende stemverdeling: 



a. gemeenten < 30.000 inwoners hebben 1 stem. 
b. gemeenten >30.000 tot 90.000 inwoners hebben 2 stemmen. 
c. gemeenten >90.000 tot 150.000 inwoners hebben 3 stemmen. 
d. gemeenten >150.000 tot 300.000 inwoners hebben 4 stemmen. 
e. gemeenten >300.000 inwoners hebben 5 stemmen. 
 
Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de betrokken gemeente(n) wordt uitgegaan 
van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 
 

Artikel 12. 
 De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt in principe geen doorgang indien zoals blijkt 

uit de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen. 
Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen wordt een nieuwe vergadering belegd, 
tenzij de aanwezige leden er, op voorstel van de Voorzitter, mee instemmen, dat de 
vergadering wel doorgang vindt.  

 De betreffende besluitvorming is eerst tot stand gekomen in het geval de benodigde 
meerderheid van het aantal zitting hebbende leden achteraf expliciet instemt met het verslag 
c.q. de standpuntbepaling van de wel aanwezige leden in de eerstbedoelde vergadering. Zo dit 
laatste niet het geval is worden de desbetreffende voorstellen opnieuw ter besluitvorming 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur in de eerstvolgende vergadering. 

 
Artikel 13. 
1.  In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaagd, noch 

een besluit worden genomen terzake van: 
 a.  de vaststelling en wijziging van de begroting, 
 b.  de vaststelling van de rekening, 
 c.  het invoeren, wijzigen of afschaffen van retributies of andere heffingen, 
 d.  het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen, 
 e.  het vaststellen, wijzigen of intrekken van rechtspositieregelingen voor het personeel                          

van het Lichaam,  
 f.  het toetreden tot, het uittreden uit of  het wijzigen of opheffen van de regeling, 
 g.  het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke  regeling 

 tussen het lichaam en andere lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit                      
 een dergelijke regeling, 

 h.  het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en 
 coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen 
 van deelneming daaraan, 
i.  het aangaan van geldleningen, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten, het 

uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke verplichtingen door anderen aan 
te gaan, 

j.  het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van een onroerende zaak, 
k.  het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze                    

uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd. 
 
HOOFDSTUK V. 
 
Informatie, verantwoording en ontslag. 
Artikel 14. 

1. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft aan de raad welke hem heeft aangewezen alle inlich-
tingen die door de  betrokken raad, of één of meer leden daarvan, worden verlangd op de in 
die gemeente gebruikelijke wijze. 

2. Een lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die het lid heeft aangewezen, op de in die 
gemeente gebruikelijke wijze ter verantwoording worden geroepen voor zijn bijdrage in het 
Algemeen Bestuur. 



3. Indien een lid van het Algemeen Bestuur niet meer het vertrouwen geniet van de 
gemeenteraad welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan. 

 
Artikel 15. 
1. Het Algemeen Bestuur en de Voorzitter geven aan de raden van de deelnemende gemeenten 

ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Algemeen Bestuur 
gevoerde en te voeren beleid nodig is. 

2. Het Algemeen Bestuur en de Voorzitter verstrekken aan de raden van de deelnemende ge-
meenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden verlangd. 

3. Het reglement van orde voor het Algemeen Bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 

 
HOOFDSTUK VI. 
  
Samenstelling Dagelijks Bestuur. 
Artikel 16. 
 Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd uit de reguliere leden van het Algemeen Bestuur die de 

functie van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vervullen.  
 
Taak Dagelijks Bestuur. 
Artikel 17. 

1. De taak van het Dagelijks Bestuur is gericht op de voorbereiding van de agenda van de 
vergaderingen van en besluitvorming door het Algemeen Bestuur, tenzij het Algemeen 
Bestuur anders besluit. Het Dagelijks Bestuur oefent deze taak uit binnen de daartoe door 
het Algemeen Bestuur te stellen regelen. 

2. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar.   
 
Artikel 18. 
1.  Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter dan wel een der andere leden het 

nodig oordeelt. 
2.  De regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant wonen de  
 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij voor het zo nodig geven van nader advies. De  
 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden ondersteund door de ambtelijk secretaris. 
 
 
HOOFDSTUK VII. 
 
De Voorzitter. 
Artikel 19. 
1.  Met inachtneming van hetgeen hieromtrent in het reglement van orde voor de vergaderingen  
 van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is voorzien, bepaalt de Voorzitter plaats,  
 dag en uur van de vergaderingen. 
2.  Voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur                          

roept hij de leden - spoedeisende gevallen daargelaten - ten minste veertien dagen voor het  
 houden van de vergadering door middel van een schriftelijke kennisgeving op. In deze kennis- 
 geving zijn de punten vermeld, welke ter vergadering zullen worden behandeld, terwijl de  
 daarbij behorende bescheiden zoveel mogelijk zullen worden toegezonden. 
3.  De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het  
 Dagelijks Bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur naar behoren worden uitgevoerd. 
4.  Hij vertegenwoordigt het lichaam in rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke rechts- 
 handelingen. Hij kan de vertegenwoordiging na overleg met het Algemeen Bestuur bij buiten- 
 gerechtelijke rechtshandelingen aan een door hem schriftelijk gemachtigde opdragen. 
5.  Hij tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur uitgaan. 
 



HOOFDSTUK VIII.   
 
De secretaris. 
Artikel 20. 
1.  De Secretaris is het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter  in alles wat de  
 hun opgedragen taak aangaat behulpzaam. 
2.  Door de Secretaris worden alle stukken, die van het Algemeen Bestuur uitgaan, mede onder- 
 tekend. 
 
De Penningmeester. 
Artikel 21. 

De Penningmeester behartigt namens het Algemeen Bestuur de zorg voor het beheer van 
inkomsten en uitgaven van het Lichaam, evenals de zorg voor controle op het geldelijk beheer 
en de boekhouding. 

 
HOOFDSTUK IX.    
 
De regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant. 
 
Artikel 22. De regionaal brandweercommandant. 
1.  De werkzaamheden ter uitvoering van de taakstelling, bedoeld in artikel  4, sub 1b en sub 1d  

worden door het Algemeen Bestuur opgedragen aan de regionaal brandweercommandant, die 
hiervoor verantwoording verschuldigd is aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur 
benoemt, schorst en ontslaat de regionaal brandweercommandant.  

2.  Het Algemeen Bestuur stelt een directiestatuut vast waarin o.a. nader is bepaald op welke 
wijze de regionaal brandweercommandant de in dit artikel bedoelde, alsmede andere, door het 
Algemeen Bestuur aan hem opgedragen, taken dient te verrichten, mede in relatie tot de 
functie van de regionaal geneeskundig commandant. 

3.  De regionaal brandweercommandant woont de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en  
 het Dagelijks Bestuur bij.  
 
Artikel 23. De regionaal geneeskundig commandant. 

1. De werkzaamheden ter uitvoering van de taakstelling, bedoeld in artikel  4, eerste lid, sub a,          
sub 1c en sub 1 d, worden door het Algemeen Bestuur opgedragen aan de regionaal  
geneeskundig commandant, die hiervoor verantwoording verschuldigd is aan het Algemeen 
Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de regionaal geneeskundig 
commandant. 

       2.  Het Algemeen Bestuur stelt een directiestatuut vast waarin o.a. nader is bepaald op welke wijze 
de regionaal geneeskundig commandant  de in dit artikel bedoelde, alsmede andere, door het 
Algemeen Bestuur opgedragen, taken dient te verrichten, mede in relatie tot de functie van de 
regionaal brandweercommandant. 

3. De regionaal geneeskundig commandant woont de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
en het Dagelijks Bestuur bij.  

 
HOOFDSTUK X.   
 
Adviescommissies. 
 
Bestuurlijke Commissie van Advies voor Geneeskundige Hulpverlening. 
Artikel 24. 
1.  Het Algemeen Bestuur stelt de Bestuurlijke Commissie van Advies voor Geneeskundige  
 Hulpverlening in. 
2.  In deze commissie hebben zitting: 

a  de bestuurlijk portefeuillehouder Geneeskundige Hulpverlening als voorzitter van de 
commissie, 



b  de wethouders Zorg van alle in de gemeenschappelijke regeling deelnemende 
gemeenten. 

 
 Voor elk lid zal een plaatsvervanger worden aangewezen. 
 
 In de vergaderingen zijn aanwezig: 

a.   de regionaal geneeskundig commandant, 
b.   overige door het Algemeen Bestuur en/of de commissie te bepalen functionarissen. 

3.  De commissie geeft het Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de  
 taken van het Lichaam die respectievelijk bij of krachtens de Wet ambulancevervoer en de  
 Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen zijn opgedragen aan de  
 regeling. 
4.  Tot de taakstelling van de commissie behoort het in voorkomende gevallen kennis nemen van  
 de adviezen die zijn voorbereid door de regionaal geneeskundig commandant en het voorzien 

van deze adviezen van een bestuurlijk advies ten behoeve van besluitvorming in het Algemeen 
Bestuur. 

5.  Het Algemeen Bestuur kan nadere regels stellen ten aanzien van de werkwijze van de 
commissie. 

 
Commissie van Advies voor de Brandweerzorg en Rampenbestrijding. 
Artikel 25. 
1.  Het Algemeen Bestuur stelt de Commissie van Advies voor de Brandweerzorg en  
 Rampenbestrijding in. 
2.  In deze commissie hebben zitting: 

a   de regionaal brandweercommandant als voorzitter van de commissie, 
b   de commandanten brandweer van de in de regeling deelnemende gemeenten, 
c   overige door de regionaal brandweercommandant aan te wijzen functionarissen. 

3.  De commissie geeft het Algemeen Bestuur via de regionaal brandweercommandant gevraagd  
 en ongevraagd advies ten aanzien van de taak van het Lichaam als bedoeld in artikel 4, eerste 

lid sub b en sub d van de regeling terzake van de Brandweerwet 1985 en de Wet Rampen en 
Zware Ongevallen. 

4.  Het Algemeen Bestuur kan nadere regels stellen ten aanzien van de werkwijze van de 
commissie. 

 
HOOFDSTUK XI. 
 
Personeel. 
Artikel 26. 
1.  Op het personeel van de Hulpverleningsregio Haaglanden zijn de rechtspositieregelingen, 

welke gelden voor het personeel van de gemeente Den Haag, voor zoveel mogelijk van over-
eenkomstige toepassing, met dien verstande, dat, waar daarin sprake is van Raad, 
Burgemeester en Wethouders, burgemeester, respectievelijk hoofd van dienst, wordt gelezen: 
Algemeen Bestuur, dagelijks Bestuur, Voorzitter, regionaal brandweercommandant en/of 
regionaal geneeskundig commandant. Dit laatste overigens met verwijzing naar het terzake 
bepaalde in het directiestatuut. 

2.  Het Algemeen Bestuur kan besluiten af te wijken van het bepaalde in het eerste lid. Voordat 
het Algemeen Bestuur van genoemde rechtspositieregelingen afwijkt, alsmede in  andere 
gevallen die zich daartoe lenen, vindt overleg plaats met de ondernemingsraad en de  

 organisaties van overheidspersoneel.  
3.  Van de door de gemeente Den Haag vastgestelde regelingen als bedoeld in het eerste lid, geeft  
 het college van Burgemeester en Wethouders van die gemeente kennis aan het Algemeen  
 Bestuur  van het Lichaam binnen dertig dagen nadat het desbetreffende besluit tot vaststelling  
 is genomen. 
 
HOOFDSTUK XII. 



 
Financiële bepalingen. 
Artikel 27. 
 
1.  Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar een ontwerp-begroting van baten en lasten voor het  
 volgende kalenderjaar, alsmede voor de aansluitende periode van drie jaar een  
 ontwerp-meerjarenbegroting. De ontwerp-begroting en de ontwerp-meerjarenbegroting zijn  
 zodanig ingericht dat daaruit blijkt welke baten en lasten verband houden met de in artikel 4  
 genoemde taken. 
2.  Uiterlijk op 1 mei van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, biedt  
 het Dagelijks Bestuur de ontwerp-begroting en de ontwerp-meerjarenbegroting, vergezeld van 

een Memorie van Toelichting, aan elk van de raden van de deelnemende gemeenten aan. 
3. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om binnen twee 

maanden na ontvangst van de ontwerpen hun eventuele opmerkingen schriftelijk ter kennis te 
brengen van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur betrekt deze eventuele 
opmerkingen van de raden bij de vaststelling van de ontwerp-begroting en de ontwerp-
meerjarenbegroting. 

4.  Nadat de ontwerp-begroting en de ontwerp-meerjarenbegroting door het Algemeen bestuur 
zijn vastgesteld zendt het Dagelijks Bestuur de begrotingen aan Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland ter beoordeling en aan de raden van de deelnemende gemeenten ter kennisneming. 

5.  Het Dagelijks Bestuur deelt de beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake  
 de beoordeling van de begrotingen zo spoedig mogelijk mede aan de raden van de deelne-

mende gemeenten. 
6.  Met uitzondering van de data, c.q. termijnen, is de in de vorige leden beschreven procedure  

ook van toepassing op besluiten van het Algemeen bestuur tot wijziging van de begroting c.q.  
 meerjarenbegroting. 
7.  Het Dagelijks Bestuur zendt voorstellen tot wijziging van de begroting c.q. de 

meerjarenbegroting tenminste acht weken voordat het Algemeen Bestuur definitief besluit  
 toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld 

om binnen twee maanden na ontvangst van de ontwerpen hun eventuele opmerkingen 
schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur betrekt 
deze eventuele opmerkingen van de raden bij de vaststelling van de ontwerpen tot wijziging 
van de begroting en/of de meerjarenbegroting. 

 
Rekening. 
Artikel 28.  
1.  Het Algemeen Bestuur richt elk jaar de rekening van het voorgaande jaar in. 
2.  Het Algemeen Bestuur stelt de rekening over het voorafgaande kalenderjaar uiterlijk 1 juli  
 van het daarop volgende jaar vast. 
3.  Het Dagelijks Bestuur zendt een afschrift van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde  
 rekening ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de raden van de 

deelnemende gemeenten. 
 
Verdeling der kosten. 
Artikel 29.  
1.  De algemene kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten. 
2.  De specifieke kosten die verband houden met expliciete werkzaamheden door de 

Hulpverleningsregio Haaglanden ten behoeve van (een) gemeente(n) worden gedragen door 
de betrokken gemeente(n). 

3.  De kosten die verband houden met de taken terzake van de ambulance-hulpverlening, zoals  
 genoemd in artikel 4, worden in principe bestreden uit de C.P.A.-toeslag op de  
 ambulance-tarieven.  
4.  De bepaling van de kosten als genoemd in de vorige leden van dit artikel  
 geschiedt door het Algemeen Bestuur en komt tot uiting in de hoogte van de gemeentelijke 

bijdrage per inwoner.  



5.    a. De verdeling van de algemene kosten over alle deelnemende gemeenten geschiedt                         
naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente per 1 januari van het  

      voorafgaande kalenderjaar.  
 

b. De toedeling van specifieke kosten naar de betrokken gemeente voor welke de betreffende 
kosten door de Hulpverleningsregio zijn gemaakt geschiedt op basis van volledige toerekening 
van de gemaakte kosten. 
 c. De toedeling van specifieke kosten naar de betrokken gemeenten voor welke de betreffende 
kosten door de Hulpverleningsregio Haaglanden zijn gemaakt geschiedt naar evenredigheid 
van het aantal inwoners van de betrokken gemeente(n) per 1 januari van het voorafgaande 
kalenderjaar. 
 d. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

6.  Het besluit terzake van de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage in de  
 algemene en eventueel specifieke kosten wordt genomen binnen twee maanden na vaststelling  
 van de rekening van het Lichaam door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet  
 hiervan schriftelijk mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen vier 

weken na toezending van deze mededeling worden de verschuldigde bijdragen aan het 
Lichaam overgemaakt. 

7.  Het Algemeen Bestuur kan besluiten, dat de deelnemende gemeenten ter voorziening in de  
 lopende uitgaven een voorschot op de verschuldigde bijdragen betalen. Binnen vier weken  
 nadat de deelnemende gemeenten in kennis gesteld zijn van dit besluit wordt het voorschot  
 aan het Lichaam overgemaakt.  
8.  De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door het 

Lichaam onder  goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland gesloten 
geldleningen volgens door het Algemeen Bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid 
van het aantal inwoners  van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de 
geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan 
borgen toelaat. 

 
Financiële voorschriften.  
Artikel 30. 
1.  Het Algemeen Bestuur stelt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten  van Zuid-Holland,  
 voorschriften vast terzake van het geldelijk beheer, de financiële administratie en de verzeke- 
 ring van eigendommen. 
2.  Het Algemeen Bestuur sluit een verzekering met  betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid. 
 
HOOFDSTUK XIII. 
 
Archiefbescheiden. 
Artikel 31.  
1.  Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de organen ingesteld bij de  
 gemeenschappelijke regeling overeenkomstig een door het Algemeen Bestuur vast te stellen  
 regeling, welke aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet worden medegedeeld. 
2.  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland oefenen toezicht uit op de onder lid 1 aan het  
 Algemeen Bestuur opgedragen zorg voor de archief-bescheiden overeenkomstig artikel 33  
 van de Archiefwet 1995. 
3.  De regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant zijn met 

inachtneming van het terzake bepaalde in het Directiestatuut belast met het beheer van de ar-
chiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archief-
bewaarplaats van de gemeente Den Haag. 

4.  De archivaris van de gemeente Den Haag oefent toezicht uit op het onder lid 3 van dit artikel  
 genoemde beheer. 
5.  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen  
 archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde organen is aangewezen de archiefbewaar 



 plaats van de gemeente Den Haag. 
6.  De onder lid 5 van dit artikel bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris  
 van de gemeente Den Haag. 
7.          Na opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden de in lid 3 bedoelde  
 archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Den Haag. 
 
HOOFDSTUK XIV. 
 
Inwerkingtreding, toetreding en uittreding.  
Artikel 32. 
1.  Deze regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2.  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag zendt de besluiten  
 tot toetreding, uittreding, wijziging of opheffing van de regeling ter goedkeuring aan  
 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland. 
 
Artikel 33.  

Toetreding van gemeenten tot de regeling of uittreding uit de regeling is mogelijk 
overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke Regelingen en/of indien Provin-
ciale Staten van Zuid-Holland het besluit op grond van de terzake van toepassing zijnde 
bepalingen in de Brandweerwet 1985 en/of de Wet Ambulancevervoer en/of de Wet 
Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen en/of de Wet Rampen en Zware Ongevallen 
wijzigen 

 
Artikel 34.  
1.  Toetreding door andere gemeenten kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de 
 bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten en na verkregen goedkeuring door Ge 
 deputeerde Staten van Zuid-Holland. 
2.  Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding. 
3.  Aan de toetreding kunnen door de deelnemende gemeenten bepaalde voorwaarden worden  
 verbonden. 
4.  De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de opname in  
 het register als genoemd in artikel 26, derde lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

heeft plaatsgevonden, tenzij anders is bepaald. 
 
Artikel 35.  
1.  Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende be 
 sluiten van hun bestuursorganen aan het Algemeen Bestuur en na verkregen goedkeuring  
 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
2.  De feitelijke uittreding kan eerst plaatsvinden per 1 januari van het jaar, dat direct volgt op de  
 datum waarop sprake is van een definitief vastgesteld besluit tot uittreding. 
3.  Het Algemeen Bestuur regelt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
 de gevolgen van uittreding. 
 
Wijziging of opheffing. 
Artikel 36. 
1.  Een voorstel aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende ge-

meenten tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het Algemeen Bestuur of 
door de bestuursorganen van ten minste vijf van de deelnemende gemeenten, zulks onvermin-
derd de ter zake van toepassing zijnde bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
en/of de Brandweerwet 1985 en/of de Wet Ambulancevervoer en/of de Wet Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en/of de Wet Rampen en Zware Ongevallen. 

2. Een besluit tot wijziging van deze regeling dient met instemming van de bestuursorganen van 
alle deelnemende gemeenten te worden genomen. 

3. Opheffing van de regeling is mogelijk indien Provinciale Staten van Zuid-Holland de besluiten 
als bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 3 van de Brand-



weerwet 1985, artikel 4 van de Wet ambulancevervoer en artikel 5 van de Wet geneeskundige 
hulpverlening bij rampen wijzigen of intrekken. Het Algemeen Bestuur stelt, de colleges van 
Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten gehoord, een liquidatieplan vast 
en regelt onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de vereffening van het vermogen. 

 
HOOFDSTUK XV. 
  
Slot- en overgangsbepalingen. 
Artikel 37. 

Op de datum van inwerkingtreding van deze (voor de tweede maal gewijzigde) 
gemeenschappelijke regeling treedt deze in de rechten en plichten van de gemeenschappelijke 
regeling Hulpverleningsregio Haaglanden, zoals laatstelijk goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Zuid Holland bij besluit van 12 januari 2000. 

 
Artikel 38. 

De regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsregio 
Haaglanden". 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente       
op                         2005. 
 
de secretaris,   
de voorzitter, 
 
 
Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
op                          2005. 
 
de secretaris, 
de voorzitter, 
 
 
Aldus vastgesteld door de Burgemeester der  gemeente          
op                       2005. 
 
de burgemeester,    
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