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bijlage 1-1

Albrandswaard

stand van zaken

De burgemeesters van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk staan in principe positief tegenover het voornemen om het belang in de
coöperatie AZRR uit te breiden. Wel zijn de burgemeesters van mening dat zij, op dit moment, te weinig inzicht hebben in de financiële
consequenties van deze uitbreiding. Dit betekent dat de drie gemeenten voor 21 juni geen zienswijzen zullen aanleveren.

Op 21 juni jl. is een aantal leden van het Algemeen Bestuur inclusief
medewerkers financiën, door de portefeuillehouder Financiën en
bedrijfsvoering, dhr. Van de Stadt, meegenomen in de (financiële)
vraagtukken die er leven ten aanzien van de voorgenomen transitie. Tijdens
dit overleg zijn veel financiële vragen beantwoord en is tegemoet gekomen
aan de informatiebehoefte van diverse gemeenten.
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Barendrecht

De burgemeesters van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk staan in principe positief tegenover het voornemen om het belang in de
coöperatie AZRR uit te breiden. Wel zijn de burgemeesters van mening dat zij, op dit moment, te weinig inzicht hebben in de financiële
consequenties van deze uitbreiding. Dit betekent dat de drie gemeenten voor 21 juni geen zienswijzen zullen aanleveren.

bijlage 1-2

Brielle

Na de voorgenomen uitbreiding van het belang van VRR in de coöperatie,
blijft de AZRR een zelfstandige eenheid. Het is de opdracht aan de directie
AZRR om de kosten binnen de begroting te laten lopen. De AZRR kent op dit
moment reeds een aparte begroting en rekening i.v.m. de separate
De gemeenteraad staat positief tegenover het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie. Wel wordt aandacht gevraagd voor het in
financiering via de zorgverzekeraars. Dat betekent dat alleen de huidige
de begroting van de VRR inzichtelijk maken van eventuele kruisfinancieringsconstructies tussen de VRR en de AZRR.
kosten van het VRR-deel in de financiële stukken van de VRR voorkomen.
Feitelijk gaat straks de financiering volledig via de AZRR verlopen en
daarmee is de financiële ‘zelfstandigheid’ en herkenbaarheid voldoende
geborgd.

bijlage 1-3

Capelle aan den IJssel

De brief met het voorstel tot uitbreiding van het VRR-belang in de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond is behandeld in de
commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 17 juni 2019. Aan de VRR is per brief kenbaar gemaakt dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Goeree-Overflakkee

De burgemeester heeft aangegeven graag volledig geïnformeerd te worden over de uitkomsten van het beperkte due diligence onderzoek door
KPMG. Deze informatie heeft zij nog niet ontvangen. Het college heeft besloten, zo lang er nog onduidelijkheid heerst over de mogelijke risico's
die deze fusie voor de VRR en daarmee in het verlengde voor de deelnemende gemeenten met zich meebrengt, om deze fusie nog niet
bespreekbaar te maken met de gemeenteraad.
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Op 21 juni jl. is een aantal leden van het Algemeen Bestuur inclusief
medewerkers financiën, door de portefeuillehouder Financiën en
bedrijfsvoering, dhr. Van de Stadt, meegenomen in de (financiële)
vraagtukken die er leven ten aanzien van de voorgenomen transitie. Tijdens
dit overleg zijn veel financiële vragen beantwoord en is tegemoet gekomen
aan de informatiebehoefte van diverse gemeenten.

Op 21 juni jl. is een aantal leden van het Algemeen Bestuur inclusief
medewerkers financiën, door de portefeuillehouder Financiën en
bedrijfsvoering, dhr. Van de Stadt, meegenomen in de (financiële)
vraagtukken die er leven ten aanzien van de voorgenomen transitie. Tijdens
dit overleg zijn veel financiële vragen beantwoord en is tegemoet gekomen
aan de informatiebehoefte van diverse gemeenten.

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

De gemeente staat positief tegenover het onderbrengen van de ambulancezorg in één organsiatie. Wel worden de volgende aandachtspunten
aangekaart:
1. Er wordt een uitgewerkte optie gemist waarbij zowel de BIOS-groep als de VRR hun belang overdraagt aan een derde partij. Deze vraag is
echter uitvoerig aan de orde geweest tijdens de raadscommissie en daarmee beantwoord.
2. Graag ziet de gemeente dat de VRR een actieve lobby voert om invloed uit te oefenen op de keuze die de minister maakt over de inrichting
van de ambulancezorg vanaf 2021. De gemeente vindt het van groot belang dat financiële risico's die thuis horen bij de zorgverzekeraars, niet
worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten.

Ad 1) Deze optie is niet uitgewerkt omdat in deze een combinatie ontstaat
van scenario a + b. (a = Instandhouding huidige situatie, b = VRR treedt uit
de AZRR en BIOS neemt personeel en materieel over van de VRR).
Ad 2) Ten aanzien van deze discussie is intensief contact tussen de
VRR/AZRR en het betrokken ministerie. In zijn zeer recente brief aan de
Tweede Kamer van 24 juni jl., heeft de minister voor Medische Zorg
aangegeven dat hij voornemens is op basis van de nieuwe wet voor de
ambulancezorg, de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde
tijd een aanwijzing te geven. Dat betekent dat de huidige Regionale
Ambulancevoorzieningen (RAV’s) de ambulancezorg voor onbepaalde tijd
kunnen blijven bieden. De minister heeft onderstreept dat de ambulancezorg
een cruciale schakel is in de keten van acute zorg die sterke publieke
waarborgen vergen. Om de huidige ambulancezorg aanbieders voor
onbepaalde tijd te kunnen aanwijzen is de minister voornemens om de
ambulancezorg wettelijk aan te merken als niet-economische dienst van
algemeen belang (NEDAB). Als sprake is van een dergelijke publieke taak is
er geen sprake van een markt en geldt de regelgeving voor mededinging en
aanbesteding niet. Deze beleidsinzet van de minister sluit geheel aan bij de
opvattingen van de VRR en de inzet van de gesprekken hierover met het
ministerie. Hiermee wordt ook voor de langere termijn de positie van de
AZRR als onze RAV gewaarborgd.
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Ten behoeve van het verkrijgen van externe financiering door AZZR, verleent
de VRR een borgstelling. Hierbij loopt de VRR het risico dat de AZRR niet
aan de afbetalingsverplichting voldoet. Dit risico wordt beheersbaar
gehouden door de borgstelling in hoogte en duur te beperken. De hoogte zal
een maximum hebben van de koopsom inclusief frictiekosten. Daarnaast zal
de maximale duur beperkt worden tot 15 jaar. Daarnaast is de VRR in de
nieuwe situatie enig lid van de coöperatie en direct betrokken bij de besturing
en ondersteuning van de AZRR. Dit maakt dat de kans dat dit risico zich
daadwerkelijk zal manifesteren gering zal zijn. Tevens geldt dat de rente en
aflossing van de lening binnen de exploitatie van de AZRR zal worden
verwerkt, waarmee dit dan een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering
wordt en daarmee ook controleerbaar voor de accountant, de
zorgverzekeraars en de VRR.

Lansingerland

Lansingerland stemt in met de uitbreiding van het belang van de VRR in de cooperatie. Wel vraagt de gemeente om maatregelen en garanties
om financiële risico's die de gemeente mogelijk loopt bij overname van het belang in de cooperatie uit te sluiten.

Maassluis
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In de huidige situatie heeft de ambulancezorg reeds een aparte begroting
met een eigen financieringsstructuur. De ambulancedienst wordt
gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars en de VRR is op dit moment al voor
Maassluis onderschrijft het uitgangspunt van de VRR om het huidige belang van de BIOS-groep in de coöperatie AZRR over te nemen zodat de 67% eigenaar van de coöperatie. Echter de daadwerkelijke zeggenschap
VRR de enige partij wordt in de coöperatie AZRR. Evenwel is de gemeenteraad van mening dat de verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg van de VRR bedraagt op dit moment 50%. Na de voorgenomen uitbreiding
niet bij de gemeenschappelijke regeling VRR en daarmee bij de gemeenten ligt. Daarmee is het volgens de gemeenteraad onjuist dat de VRR, van het belang van VRR in de coöperatie, blijft de AZRR een zelfstandige
en daarmee de gemeenten, het risico dragen behorende bij de ambulancezorg. De gemeenteraad van Maassluis pleit ervoor dat de AZRR een eenheid. Het is de opdracht aan de directie AZRR om de kosten binnen de
zelfstandige organisatie wordt, los van de VRR.
begroting te laten lopen. De AZRR functioneert nu reeds als een zelfstandige
entiteit en deze rechtspersoon zal nog meer worden gepositioneerd als een
zelfstandig bedrijfsonderdeel onder de VRR met een eigen begroting en
rekening.

Nissewaard
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Ten behoeve van het verkrijgen van externe financiering door AZZR, verleent
de VRR een borgstelling. Hierbij loopt de VRR het risico dat de AZRR niet
aan de afbetalingsverplichting voldoet. Dit risico wordt beheersbaar
gehouden door de borgstelling in hoogte en duur te beperken. Tevens geldt
dat de rente en aflossing van de lening binnen de exploitatie van de AZRR
Om de governance van de coöperatie AZRR te verbeteren vindt Nissewaard het voornemen van de VRR positief. Vragen zijn er over het risico
zal worden verwerkt, waarmee dit dan een regulier onderdeel van de
dat de VRR neemt. Nissewaard verwacht dat de voorgenomen wijzigingen in de ambulancezorg in de regio voor betere aanrijdtijden gaat zorgen bedrijfsvoering wordt en daarmee ook controleerbaar voor de accountant, de
op Voorne Putten en dat door betere sturing de kwaliteit van de ambulancezorg op een hoger niveau wordt gebracht.
zorgverzekeraars en de VRR. De hoogte van de lening zal een maximum
hebben van de koopsom inclusief frictiekosten. Daarnaast zal de maximale
duur beperkt worden tot 15 jaar. De VRR is in de nieuwe situatie enig lid van
de coöperatie en direct betrokken bij de besturing en ondersteuning van de
AZRR. Dit maakt dat de kans dat dit risico zich daadwerkelijk zal
manifesteren gering zal zijn.

bijlage 1-7
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bijlage 1-8

bijlage 1-9

bijlage 1-1

Ridderkerk

De burgemeesters van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk staan in principe positief tegenover het voornemen om het belang in de
coöperatie AZRR uit te breiden. Wel zijn de burgemeesters van mening dat zij, op dit moment, te weinig inzicht hebben in de financiële
consequenties van deze uitbreiding. Dit betekent dat de drie gemeenten voor 21 juni geen zienswijzen zullen aanleveren.
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bijlage 1-10 Rotterdam

16 bijlage 1-11 Schiedam

bijlage 1-12 Vlaardingen
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Op 21 juni jl. is een aantal leden van het Algemeen Bestuur inclusief
medewerkers financiën, door de portefeuillehouder Financiën en
bedrijfsvoering, dhr. Van de Stadt, meegenomen in de (financiële)
vraagtukken die er leven ten aanzien van de voorgenomen transitie. Tijdens
dit overleg zijn veel financiële vragen beantwoord en is tegemoet gekomen
aan de informatiebehoefte van diverse gemeenten.

Het college stemt - onder voorbehoud van een positief oordeel van de gemeenteraad - in met het voornemen tot uitbreiding belang VRR in de
cooperatie AZRR en de garantstelling voor de lening door de VRR.
Het college ziet geen aanleiding zienswijzen in te brengen tegen de uitbreiding en heeft besloten in te stemmen met de voorgenomen uitbreiding.
In de huidige situatie heeft de ambulancezorg reeds een aparte begroting
met een eigen financieringsstructuur. De ambulancedienst wordt
gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars en de VRR is op dit moment al voor
67% eigenaar van de coöperatie. Echter de daadwerkelijke zeggenschap
Het college benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg niet bij de gemeenten ligt. Doordat de verantwoordelijkheid niet bij de
van de VRR bedraagt op dit moment 50%. Na de voorgenomen uitbreiding
gemeenten ligt acht het college het onjuist dat de VRR, en daarmee de gemeenten, het risico dragen, behorende bij de ambulancezorg. Het
van het belang van VRR in de coöperatie, blijft de AZRR een zelfstandige
college merkt op dat de financiële consequenties van de door de VRR genoemde onderzochte alternatieven onvoldoende in beeld zijn gebracht.
eenheid. Het is de opdracht aan de directie AZRR om de kosten binnen de
Gelet op het voorgaande pleit het college er voor dat de AZRR een zelfstandige organisatie wordt, los van de VRR.
begroting te laten lopen. Tevens geldt dat de AZRR nu reeds als een
zelfstandige entiteit functioneert en dat deze rechtspersoon nog meer zal
worden gepositioneerd als een zelfstandig bedrijfsonderdeel onder de VRR
met een eigen begroting en rekening.
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Ad 1) In de huidige structuur beschikt de coöperatie al over een Algemene
Leden Vergadering, een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De
aansturing door de VRR vindt plaats via deze bestuurlijke structuur. Door
De gemeente staat in principe positief tegenover het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie.
uittreding van de BIOS kan de uitvoering van deze structuur verder
Wel worden de volgende vragen gesteld:
geoptimaliseerd worden. Deze optie hoeft dus niet verkend te worden, maar
1. Het alternatief van het op afstand zetten van de AZRR, bijvoorbeeld door middel van aansturing door een Raad van Bestuur, in plaats van
heeft al voldoende aandacht.
door de VRR is niet is verkend. Graag verneemt de gemeente de reden hiervan.
Ad 2) Gezien de richtinggevende uitspraak van de minister voor Medische
2. Wanneer na 1 januari 2021 sprake mocht zijn van een nieuwe aanbesteding of gunning, is er een technisch risico dat de AZRR deze niet wint.
Zorg over dit onderwerp in zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 juni jl.,
De gemeente wil graag inzichtelijk krijgen hoe hoog de financiële gevolgen zullen zijn als deze aanbesteding of gunning niet gewonnen wordt.
ziet het er naar uit dat het vergunningenstelsel van de ambulancezorg
voortgezet zal worden en is de kans dat alsnog wordt overgegaan tot
aanbesteding van de ambulancezorg uiterst klein.

