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Voornemen uitbreiding belang VRR in coöperatie AZRR

Datum

29 april 2019

Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten in de
Veilig heidsregio Rotterdam-Rijnmond

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Per brief van 3 aprilj.l. bent u door AZRR (Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond) geïnformeerd
over de intentie van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om het belang van BIOS in de
coöperatie AZRR over te nemen, zodat de VRR de enige part[ wordt in de coöperatie AZRR.
Middels deze brief nemen wij u mee in de wijzigingen die er plaats gaan vinden voor de VRR,
als gevolg van de voorgenomen uitbreiding van het belang van de VRR in de coöperatie AZRR.
Het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie zal niet alleen bijdragen aan een
eenduidige governance, maar zal ook voor meer eenduidigheid zorgen in regie op het
bevorderen van de kwaliteitsprestaties. Strategische besluitvorming zal bij het onderbrengen
van de ambulancezorg in één organisatie, over minder schijven lopen. Ook biedt dit de
mogelijkheid voor de ambulancedienst om zich nog meer en beter te profileren als aantrekkelijk
werkgever met een sterke en onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt. Dit zal van positieve
invloed zijn op het behoud van en aantrekken van nieuw personeel.
Op operationeel vlak betekent de uitbreiding van het VRR-belang in de coöperatie tot 100%, dat
de VRR voortaan maximale invloed op bijvoorbeeld het ambulance spreidingsplan kan
uitoefenen. Daarmee kunnen ambulanceposten nog meer dan voorheen effectief
gepositioneerd worden. Ook het BIOS- en VRR-personeel, dat nu nog in verschillende
werkroosters de diensten draait, zal in één gezamenlijk rooster gaan werken zodat personeel
(en materieel) efficiënter kan worden ingezet.
ln de Tijdelijke Wet Ambulancezorg is opgenomen dat de Regionale Ambulancevoorziening
(RAV) verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in de regio. ln 2012 heeft het Algemeen
Bestuur van de VRR unaniem ingestemd met het voorstel om een 2/3e belang te nemen in de
RAV AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond (AZRR). Hiermee heeft het AB expliciet besloten om
de ambulancezorg - die daarvoor bij de GGD-en en vervolgens Regionale Hulpverleningsdienst
Rotterdam-Rijnmond (RHRR) was ondergebracht - binnen de publieke zeggenschap te
behouden.
Op dit moment is de Coöperatie AZRR een organisatie waarbij er twee leden zijn. Deze twee
leden zijn de BIOS Groep en de VRR. De VRR is op dit moment voor 670/o eigenaar van de
coöperatie en daarmee voor 670/o verantwoordelijk voor de bestaande risico's. De BIOS Groep
is voor 33% eigenaar. De zeggenschap ten aanzien van de besluitvorming binnen de
Coöperatie is 50/50 verdeeld.
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Met de koopovereenkomst die door AZRR zal worden gesloten neemt AZRR het belang van
BIOS over. Gelijktrjdig zalAZRR het personeel en het bijbehorende materieel benodigd voor het
ambulancevervoer, van de BIOS overnemen. Omdat sprake is van louter een overname van
activa/passiva en personeel en geen overname van aandelen van de BIOS of de gehele
besloten vennootschap, is een beperkte due diligence uitgevoerd. Deze is primair gericht op het
zekerstellen dat door BIOS aan de verplichtingen is voldaan op de datum van de overdracht.
De VRR neemt een 100% belang in de Coöperatie AZRR. Dit betekent dat het belang van de
VRR financieel gezien van 670/o wordt verhoogd naar 100% met gelijktijdig een verhoging van
50o/o naar 100% zeggenschap. Met het 100% belang neemt ook de verantwoordelijkheid voor
de bestaande risico's toe van 670/o naar l\Oo/o.ln de begroting van de VRR betekent dit dat in
de paragraaf verbonden partijen, AZRR als volledig belang wordt meegenomen.

AZRR gaat voor deze overname een lening aan. De VRR zal voor deze lening garant staan. ln
de begroting van de VRR zal de garantstelling worden meegenomen onder de paragraaf "niet
uit de balans blijkende verplichtingen". ln het due diligence rapport is een aantal
aandachtspunten benoemd, zoals de mogelijke aanbesteding van de ambulancezorg, na het
aflopen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). Op basis van prognose is in het rapport
een concept winst- en verliesrekening gepresenteerd. Deze prognose zal nog nader
aangescherpt worden op basis van de definitieve uitkomst van de due diligence, waarbij de
veruvachting is dat met het te behalen rendement van de ambulancedienst, de rente en
aflossing van de lening bekostigd kunnen worden.
ln de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 apriljl., heeft het Algemeen Bestuur een
principe besluit genomen ten aanzien van de uitbreiding van het belang van de VRR in de
coöperatie AZRR. Dit principe besluit biedt ruimte voor de deelnemende gemeenten om hier
een zienswijze op te geven. De agendapost die in de vergadering van 24 apriljl. is behandeld
biedt nadere achtergrondinformatie over het principe besluit en voornemen tot uitbreiding van
het belang en treft u als bijlage I bij deze brief aan. Daarnaast is in bijlage 2 bij deze brief een
overzicht opgenomen van de meest gestelde vragen en antwoorden over de voorgenomen
uitbreiding van het belang van de VRR in de coöperatie AZRR.

Alvorens het Algemeen Bestuur op 3 juli over gaat tot definitieve besluitvorming, stellen wij u in
de gelegenheid om dit voornemen met uw raad te bespreken. Eventuele reacties van de
colleges zien wij graag voor 21 juni tegemoet.

Met vriendelijke

C.H.J. Lam
plv. voorzitter
tevens portefeuillehouder GHOR en

ulancezorg
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