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EINDVERSLAG
Vastgesteld 18 juli 1990

Na kennismaking van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging zijn in de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken ' en voor
de Volksgezondheid2 nog verscheidene vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt.

Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beant–
woord, achten de commissie de openbare behandeling van het
wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie dankten de bewindslieden voor de zeer
uitgebreide beantwoording van hun vragen, Zij hechtten er aan dat, waar
met het onderhavige wetsvoorstel de formeel-wettelijke basis onder de
nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie is gecompleteerd, thans met
voortvarendheid wordt verder gewerkt aan een doeltreffend en efficiënt
systeem van rampenbestrijding.

Van essentieel belang daarvoor is de vormgeving van de daartoe strek–
kende zorgplicht van de colleges van burgemeester en wethouders van
rampenplannen. De leden van de C.D.A.-fractie hadden reeds in het
voorlopig verslag kenbaar gemaakt dat het naar hun mening droevig is
gesteld met de zorg voor het rampenplan in veel, vooral kleinere
gemeenten. Juist tegen de achtergrond van de noodzaak van een voort–
varend beleid, vereist een dergelijke constatering nadrukkelijk aandacht,
vooral waar, mede op grond van het gestelde in artikel 4 van de
Rampenwet, de verwerking van het onderhavige wetsvoorstel
hernieuwde aandacht voor de implementatie van rampenplannen vereist.
Deze leden waren niet geheel gerustgesteld door de uitleg van de
bewindslieden in de memorie van antwoord. Zij vroegen de bewinds–
lieden nadere informatie omtrent de voortgang van hun overleg met de
mede-overheden inzake de voorbereiding van een actieplan ter
versterking van de gemeentelijke voorbereiding op rampen. Tevens infor–
meerden zij naar de mogelijkheid om, vooruitlopend op de evaluatie van
de werking en uitvoering van de Rampenwet, geïnformeerd te worden
over de actuele stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke
voorbereiding van de rampenbestrijding.
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De effectiviteit van de rampenbestrijding hangt nauw samen met de
paraatheid van de organisatie als geheel, en de geoefendheid van zowel
de onderdelen afzonderlijk als het samenstel daarvan. Uit de memorie
van antwoord hadden de leden van de C.D.A.-fractie nog geen sluitend
inzicht hierin verkregen. Zo lazen zij in de memorie van antwoord dat een
veertigtal GGD'en een beheersovereenkomst hebben getekend, en dat er
circa 30 organieke uitrustingen zijn verstrekt aan de regio's. Zij vroegen
wat deze informatie betekent op het totaal van de decentrale beheers–
structuur, uitgedrukt in termen van paraatheid. Tevens wilden zij graag
nader geïnformeerd worden omtrent de voortgang van «het begin» dat
de GGD'en in 1989 hebben gemaakt met het treffen van alarmerings–
voorzieningen alsmede «de aanzet» welke is gegeven om tot een regeling
van de paraatheid te komen (blz. 7 memorie van antwoord).

Met instemming hadden de leden van de C.D.A.-fractie kennis
genomen van de opvatting van de bewindslieden dat er regelmatig
geoefend dient te worden in omstandigheden, die zoveel mogelijk
levensecht zijn.

Zij vroegen echter of met de aangekondigde simulatie-oefeningen in
plaats van de tot nu toe gehouden grootschalige samenwerkingsoefe–
ningen in voldoende mate kan worden getraind op het bereiken van
eenheid van opvatting bij optreden, hetgeen zij evenals de bewindslieden
van essentieel belang achtten. Deze vraag wordt extra geaccentueerd
door het feit dat uit de memorie van antwoord kon worden opgemaakt
dat er een bijstelling plaats heeft in de organisatiedelen van het Korps
Militaire Colonnes (KMC) die zal leiden tot afstemming tussen de civiele
en militaire reddings– en geneeskundige pelotons.

Waar het gaat om de financiering wilden de leden van de C.D.A.fractie
nog eens benadrukken dat, vooruitlopend op een mogelijke overheveling
van de specifieke uitkering ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel
naar het Gemeentefonds na voltooiing van de reorganisatie van de
rampenbestrijding, naar hun mening een bundeling met de specifieke
uitkeringen ten behoeve van de regionale brandweren gewenst is.

Ten slotte hadden de leden van de C.D.A.-fractie met bijzondere
belangstelling kennis genomen van de toezegging van de minister van
Binnenlandse Zaken dat de Kamer thans spoedig zal worden geïnfor–
meerd inzake de opvatting van de minister van Defensie over de
mogelijkheden om rampbestrijders vrij te stellen van militaire verplich–
tingen. Zij verwezen hierbij naar de motie-Stoffelen/Hennekam (1986,
19 394 nr.10) inzake de opstelling van een noodwet rampbestrijdings–
plicht.

De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. hadden met belang–
stelling de memorie van antwoord gelezen, en waren de regering
dankbaar voor de in het algemeen uitvoerige beantwoording.

Op enkele punten uit de memorie van antwoord wilden zij nog nader
ingaan. In lijn met de opstelling, die zij bij de behandeling van het
voorstel van Wet collectieve preventie hadden gekozen, waren zij niet
gerust op de uitwerking van het ontbreken van een schaalgrootte-eis ten
aanzien van de omvang van de GGD. Zlj wensten niet in de casuastiek te
vervallen, doch het feit dat thans, zo kort na behandeling, nog geen GGD
uit elkaar is gevallen, achtten zij geen overtuigende redenering. Zij wezen
op het feit dat juist de totstandkoming van een GGD (werkend in het
Wgr-gebied) bij voorbeeld in de Haagse regio op grond van het voorstel
van wet niet tot stand is gekomen.

Zij konden de conclusie uit de memorie van toelichting, dat het
ontbreken van de schaalgrootte-eis de afstemming van de plannen
tussen het geneeskundig peloton en de GGD niet bemoeilijkt, niet onder–
schrijven. Zij konden niet inzien dat per definitie het overleg met bij
voorbeeld vijf verschillende partners niet verschilt met een overleg met
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slechts een enkele partner. Zij beschouwden dit als een weinig realis–
tische visie op de bestuurspraktijk en konden die visie dan ook niet tot de
hunne maken. De hier aan het woord zijnde leden wilden wel vaststellen
dat het overleg met een aantal GGD'en niet per definitie onmogelijk zal
zijn.

Wel vroegen zij in dit kader hoe in dit soort situaties nu precies de aan
GGD'en in beheer gegeven rijksuitrusting voor geneeskundige rampen
wordt verdeeld. Kan elke GGD, hoe klein ook, aanspraak maken op een
eigen rijksuitrusting, zo vroegen zij. Indien dat niet het geval is, welke
regels worden dan gehanteerd voor de verdeling van de rijksuitrustingen.

In dit verband verwezen zij voorts naar het zelf door de regering
aangehangen principe van afstemming van de verschillende regio's op
elkaar. De passages over de regionale samenwerking hadden deze leden
weliswaar niet overtuigd, doch voorlopig konden zij slechts vertrouwen
op de inzet van het provinciaal bestuur in deze. Dit laatste geldt in
versterkte mate voor de gebiedsindeling van het ambulancevervoer.

De toelichting op de werkzaamheden van en de eisen te stellen aan het
Korps Mobiele Colonnes had voor deze leden een aantal vragen beant–
woord. Zij waren tevreden met de toezegging dat aan het KMC zoveel
mogelijk gelijksoortige eisen zullen worden gesteld als ten aanzien van
de instellingen op grond van de algemene maatregel van bestuur zal
geschieden. Wel vroegen zij wat de regering voor ogen staat bij de
formulering van «zoveel mogelijk». Zijn er nu reeds afwijkingen aan te
geven? De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. toonden zich
tevreden met de grotere aandacht die de Traumateams in de schetsen
van het geheel van werkzaamheden in rampsituaties heeft gekregen. De
ontwikkeling naar Snel Inzetbare Groep(en) ter Medische Assistentie
(Sigma's) achtten zij een mogelijk adequaat middel in de eerste twee uur
na de ramp.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met instemming kennis
genomen van een verdere verduidelijking van de positie van de directeur
van de GGD, zoals die nu na de nota van wijziging luidt. Dit geldt zowel
de uitvoerende als de preparatieve taak die thans nader zijn aangeduid.

Met betrekking tot de inzet van de KMC hoopten zij dat nu duide–
lijkheid is geschapen over het operationeel leiderschap van de directeur
van de GGD.

Deze leden hadden overigens in het licht van de toelichting over het in
principe ook niet subsidiëren van activiteiten, die niet plaatsvinden, hun
bedenkingen tegen overheveling naar het Gemeentefonds. Zeker in het
licht van de gemeentelijk autonomie met betrekking tot het instand–
houden van een eigen GGD, leek het deze leden juister nog enige finan–
ciële prikkels te laten bestaan.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. In hun bijdrage aan het
voorlopig verslag waren zij tot de conclusie gekomen dat de gemaakte
keuzes niet altijd even helder en consistent waren gemotiveerd. Wat dit
betreft waren zij de regering erkentelijk voor de uitvoerige beant–
woording, waardoor veel meer duidelijkheid is gecreëerd. In de eerdere
schriftelijke gedachtenwisseling met de regering hadden de hier aan het
woord zijnde leden zich afgevraagd waarom aan een tweetal instellingen,
te weten het Nederlandse Rode Kruis en de GGD-en, die in het geheel
niet of veel minder bij de dagelijkse hulpverlening zijn betrokken, zo een
cruciale rol bij de geneeskundige hulpverlening in rampsituaties wordt
toegekend. De memorie van antwoord had duidelijk gemaakt dat het
Rode Kruis een aanvullende functie dient te vervullen. De hieromtrent
door hen gestelde vragen waren tot genoegen beantwoord. Over de rol
en de functie van de GGD-en waren de twijfels nog niet weggenomen.
Op de vraag waarom de basisgezondheidsdiensten zo'n sleutelrol krijgen
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toebedeeld, wordt, naast een uitvoerige uiteenzetting over de rol en de
taken van de GGD-en, alleen opgemerkt dat de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in 1987 de besturen van de
GGD-en heeft verzocht medewerking te verlenen aan de realisering van
de decentrale beheersstructuur.De vraag waarom wordt echter niet
beantwoord. De leden van de V.V.D.-fractie herhaalden daarom deze
vraag. Deze vraag klemt te meer omdat op blz. 11 van de memorie van
antwoord wordt opgemerkt dat «binnen de geneeskundige sector de
eerste waarnemingen worden verricht door de bemanning van de
ambulance die het eerst ter plaatse is». En: «De CPA dirigeert, eventueel
in samenwerking met nabuur-CPA's de onder haar ressorterende
ambulance naar het rampterrein. Tevens worden de betrokken zieken–
huizen gealarmeerd... Bij de melding van een groot aantal slachtoffers of
van specifieke complicaties wordt tevens de GGD gealarmeerd. Deze
zendt een functionaris, meestal een arts, nar de ongevalsplaats». Uit
deze beschouwingen moet toch de conclusie worden getrokken dat
anderen, met name de CPA, een beslissende positie innemen in de
beginsituatie van een zich aftekenende ramp en dat pas daarna de GGD
om de hoek komt kijken die vervolgens, terwijl men weinig of geen
ervaring met de dagelijkse hulpverlening heeft, de leiding van de genees–
kundige hulpverlening op zich neemt. Het is om die reden dat de leden
van de V.V.D.-fractie in hun bijdrage aan het voorlopig verslag stelden
dat er al in de eerste fase na de ramp een lacune kan ontstaan in de
medische hulpverlening. Door de - overigens - uitvoerige beantwoording
waren deze leden nog niet overtuigd van de juistheid van de door de
Regering gemaakte keuze. Zij bleven twijfel houden over de rol van de
CPA in het geheel. Zou die toch niet sterker moeten zijn?

Kan ook meer informatie worden verstrekt over de verbindingen tussen
de GGD-en en de CPA's in de te vormen hulpverleningsregio's? De leden
van de V.V.D.-fractie hadden ook daarom behoefte aan meer informatie
hieromtrent, ten einde te kunnen beoordelen of en, zo ja in hoeverre, de
GGD-en en een duidelijk relatie hebben/kunnon onderhouden met de
dagelijkse hulpveriening.

De leden van de V.V.D.-fractie waren niet zonder zorg over de wijze
waarop de gemeenten de bestaande verplichtingen met betrekking tot de
rampenwetgeving uitoefenen. Kennisnemend van de initiatieven die de
regering wil en wilde ondernemen om de betrokkenheid van de
gemeenten op dit punt te versterken, hadden deze leden behoefte aan
een duidelijk kabinetsstandpunt bij de evaluatie van de werking en
uitvoering van de Rampenwet voordat dit wetsvoorstel parlementair
wordt afgehandeld. Ziet de regering daartoe kans?

De leden van de V.V.D.-fractie wilden graag vóór de plenaire behan–
deling beschikken over het meest actuele overzicht van het aantal
gesloten beheersovereenkomsten en het verstrekte aantal organieke
uitrustingen. Wanneer is er duidelijkheid over «de materieelvoorziening
die benodigd is voor de eerste twee uren na een ramp».

Wanneer - het antwoord op die vraag is hierbij niet zonder belang - is
er eigenlijk sprake van een ramp en binnen welk tijdsbestek nadat de
gebeurtenissen hebben plaatsgehad die later als ramp worden
aangeduid, moet dit worden vastgesteld? Of zijn de tijdsaanduidingen in
de memorie van antwoord alleen maar van indicatieve betekenis? Ook
wilden deze leden de recente stand van zaken weten van het treffen van
alarmeringsvoorzieningen en de paraatheidsregeling. Wanneer is er
helderheid over de in dit kader mogelijke herziening van de normbe–
dragen voor het geneeskundig deel van de rampenbestrijdingsorgani–
satie?

Hoewel de leden van de D66-fractie geen bijdrage hadden geleverd
aan het voorlopig verslag, wilden zij in dit stadium toch nog een aantal
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opmerkingen maken bij dit voorstel.
De uitgangspunten waarop dit wetsvoorstel is gebaseerd, riep een

tweetal vragen op bij de leden van de D66-fractie. Het wetsvoorstel
voorziet in regels met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de
geneeskundige hulpverlening bij rampen en de voorbereiding daarop. Het
voorgestelde systeem is gebaseerd op uitgangspunten die aan het begin
van de jaren tachtig zijn geformuleerd, zo stelden deze leden vast. Zij
vroegen of deze uitgangspunten nog steeds voluit van toepassing zijn.
Immers door de toenemende ontspanning tussen Oost en West is de
kans op oorlogssituaties, waarbij massaal slachtoffers vallen, steeds
kleiner aan het worden, zo niet theoretisch. Aan de andere kant lijkt de
kans op slachtoffers ten gevolge van vredescalamiteiten te groeien, zij
het dat het dan wellicht om minder grote aantallen slachtoffers tegelijk
gaat, voor de behandeling waarvan echter wel een grote specialistische
deskundigheid is vereist. Deze ontwikkelingen waren voor de leden van
de D66-fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

a. Tegen welke risico's beoogt de voorgestelde geneeskundige organi–
satie van de rampenbestrijding bescherming te bieden en is dit zowel
qua capaciteit als qua kwaliteit nog wel afgestemd op de thans
waarschijnlijk te achten risico's?

b. Bestaat enig inzicht in die risico's?
De leden van de D66-fractie hadden de indruk dat het wetsvoorstel

een zekere tweeslachtigheid kent. Aan de ene kant wordt erkend dat in
de geneeskundige hulpverlening bij rampen een «gat» kan ontstaan
doordat er enige tijd heengaat met het ontplooien van de volledige
geneeskundige organisatie ten behoeve van de rampenbestrijding (het
zogenoemde twee uurs gat). Onderkend wordt voorts, zo hadden de
leden van de D66-fractie begrepen, dat in de opvulling van dat gat de
zogenoemde snel inzetbare medische groepen (sigma's) een belangrijke
rol vervullen. Het was hun daarbij opgevallen dat het wetsvoorstel niet
voorziet in regeling en financiering van deze groepen. Waarom niet, zo
vroegen zij.

Verder was het hun nog onvoldoende duidelijk geworden wat de
gevolgen van de in de memorie van antwoord geschetste ontwikkelingen
en experimenten in de praktijk met sigma's en vergelijkbare constructies
zijn voor de in het wetsvoorstel vastgelegde voorkeurspositie van het
Rode Kruis. Dienen de sigma's in de ogen van de bewindslieden te
worden verzorgd door het Rode Kruis of komen ook andere hulpverle–
nende instellingen (zoals bij voorbeeld EHBO-verenigingen) daarvoor in
aanmerking?

Begrepen de leden van de D66-fractie het goed dan gaat het
wetsvoorstel er vanuit dat ook bij rampen het lokale bestuursniveau,
ondersteund door op regionale schaal werkende diensten zoals CPA,
GGD en Rode Kruis, in staat zijn de geneeskundige aspecten van een
ramp adequaat aan te pakken. Voor wat betreft het verzamelen en trans–
porteren van slachtoffers lijkt dit in de ogen van de leden van de
D66-fractie inderdaad redelijk verzekerd. Voor wat betreft de behan–
deling van slachtoffers in ziekenhuizen is dit voor deze leden echter
minder duidelijk. Welke instantie coördineert de inzet van de capaciteit
van de verschillende betrokken ziekenhuizen? Zagen de leden van de
D66-fractie het goed dan hebben de instrumenten die de directeur basis–
gezondheidsdienst ter beschikking staan om de geneeskundige hulpver–
lening te coördineren hierop geen betrekking. Ook vroegen deze leden
wat hierbij de rol van de provincie is.

Het was hun opgevallen dat bij de voorbereiding van de rampenbe–
strijding vele instanties zijn betrokken. De zorgplicht voor een goede
voorbereiding is gelegd bij het college van B&W. Voor de feitelijke
uitvoering is het onder meer afhankelijk van de directeur basisgezond–
heidsdienst die op zijn beurt weer afspraken moet maken met CPA's,
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ziekenhuizen en dergelijke. Bestaat door dit ingewikkelde patroon niet
het gevaar dat onduidelijk wordt wie nu waarvoor en door welk orgaan
ter verantwoording kan worden geroepen? Uit het oogpunt van democra–
tische controle vonden de leden van de D66-fractie dat een slechte zaak.
Zij verzochten de regering nader op dit aspect van het voorstel in te
gaan.

Het wetsvoorstel bevat een aantal artikelen met betrekking tot de
bijstandsverlening, zo stelden de leden van de D66-fractie vast. Het
algemeen daarbij geldende systeem is dat bijstand van geneeskundige
eenheden moet worden aangevraagd via het naast hogere bestuurs–
niveau. Het was deze leden echter opgevallen dat voor bijstandsverlening
met extra ambulances dit systeem niet geldt. Een centrale post ambulan–
cevervoer kan rechtstreeks bij andere posten bijstand aanvragen.
Vanwaar dit verschil in systematiek, zo vroegen de leden van de
D66-fractie. Is het niet meer voor de hand liggend om voor één systeem
te kiezen?

Voorts was het hun opgevallen dat een regeling voor de kostenver–
goeding bij bijstand ontbreekt. Waarom is hier niet aangesloten op het
systeem dat de Brandweerwet 1985 kent en dat kostenvergoeding
mogelijk maakt?

De leden van de S.G.P.-fractie dankten de bewindslieden voor hun
uitgebreide beantwoording. Op een aantal knelpunten wensten zijn nog
nader in te gaan.

Deze leden hadden hun twijfels bij de passage in de memorie van
antwoord (blz. 2) waarin wordt gesteld dat «de verschillende relevante
gebiedsindelingen, waaronder die van de regionale brandweren en de
GGD'en, in het algemeen goed op elkaar zijn afgestemd». Alleen al het
ontbreken van een schaalgrootte-eis voor GGD'en bemoeilijkt een goede
afstemming, zo meenden deze leden. Zij waren van mening dat elke
afwijking van een eenmaal gekozen schaal een extra probleemfactor
vormt. Zij zouden dan ook liever zien dat de GGD-indeling volledig wordt
afgestemd op de overige regio-indelingen.

Met betrekking tot de voorgestelde regeling van de verplichting tot het
aangaan van een gemeenschappelijke regeling inzake de geneeskundige
hulpverlening alsmede de voorbereiding daarop, stemden de leden van
de S.G.P.-fractie ermee in dat het noodzakelijk is zo snel mogelijk een
nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie tot stand te brengen. Wat dat
betreft konden zij zich ook voorstellen dat de aanwijzings– en opleggings–
regeling van het onderhavige wetsvoorstel stringenter is dan die van de
WGR. Zij wezen echter op de reeds in het regeerakkoord aangekondigde
wijziging van de WGR ten aanzien van het opleggen van de verplichting
tot het behartigen van een bepaald belang. Zij vroegen hoe de consta–
tering van de bewindslieden, dat de artikelen 99 en verder van de WGR
de mogelijkheid open laten dat geen samenwerking wordt opgelegd
(memorie van antwoord, blz. 10), zich verhoudt tot genoemde wetswij–
ziging.

Deze leden vroegen waarom in de voorgestelde aanwijzings– en opleg–
gingsregeling niet, overeenkomstig het eerste lid van artikel 99, eerste lid
van de WGR, een verplichting tot overleg vooraf met de betreffende
gemeentebesturen is opgenomen. Zij hadden geconstateerd dat de
bewindslieden met hen instemmen dat het in de rede ligt dat de
aanwijzing in nauw overleg met de gemeentebesturen tot stand komt. Zij
misten echter een motivering waarom deze overlegverplichting niet in de
wet opgenomen zou hoeven worden. Dit zou immers de nodige spoed
niet in de weg hoeven staan, terwijl het veel meer recht doet aan de
bestuurlijke verhouding, zo meenden deze leden.

De leden van de S.G.P.-fractie spraken hun waardering uit over de
uitgebreide uiteenzetting van de strekking van het wetsvoorstel. Uit dit
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op zichzelf duidelijke overzicht bleek hun echter opnieuw welk een
complex geheel de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij
rampen is. Zij konden het dan ook niet nalaten de noodzaak van de
eenheid in leiding geven nog eens te benadrukken. Deze leden merkten
naar aanleiding van het feit dat in de wetgeving niet is voorzien in een
regionaal opperbevel inzake rampenbestrijding op, dat zij van belang
achtten dat ter voorbereiding op de rampenbestrijding regelingen
worden getroffen met betrekking tot de coördinatie tussen de verschil–
lende burgemeesters. Zij waren van mening dat het maken van afspraken
daarover niet kan wachten tot het moment van de ramp. Hoe denken de
bewindslieden problemen op dit punt te voorkomen?

De relatie tussen GGD en CPA was de leden van de S.G.P.-fractie
ondanks de voorgestelde wijziging van artikel 2 nog steeds niet geheel
duidelijk. Zij vroegen hoe de bewindslieden oordelen over de wense–
lijkheid van een eenhoofdige leiding voor GGD en CPA. In de gemeen–
schappelijke regeling inzake de geneeskundige hulpverlening zouden
hierover afspraken kunnen worden neergelegd.

Met betrekking tot de positie van het Korps Mobiele Colonnes waren
de leden van de S.G.P.-fractie nog niet geheel tevreden gesteld. Waarom
wordt niet in het onderhavige wetsvoorstel een regeling opgenomen
waarin de bevoegdheid tot het inschakelen van dit Korps wordt
geregeld?

Wat betreft de financiering waren de leden van de S.G.P.-fractie nog
niet overtuigd van de noodzaak om te kiezen voor een specifieke
uitkering aan de besturen van de gemeenschappelijker regelingen,
bedoeld in artikel 3 van het wetsvoorstel in plaats van rechtstreeks aan
de gemeenten. Het feit dat in de Brandweerwet 1985 deze handelwijze is
gevolgd is volgens deze leden onvoldoende reden om dat ook in het
onderhavige geval te doen. Zij vroegen hoe de keuze voor een specifieke
uitkering zich verhoudt tot de criteria die artikel 237b van de Gemeen–
tenwet daarvoor stelt.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden ook vragen bij de automati–
sering op het gebied van de hulpverlening en bestrijding van rampen.
Een recent onderzoek van het Studiecentrum voor Milieu-onderzoek van
TNO heeft aangetoond dat geen van de bestaande en in ontwikkeling
zijnde informatiesystemen op elkaar is afgestemd. Deze leden vroegen
welke mogelijkheden en voornemens de bewindslieden hebben om
terzake zodanig coördinerend op te treden dat die afstemming wel
mogelijk wordt en ook plaatsvindt. Verder vroegen zij in hoeverre wordt
gestreefd naar het zoveel mogelijk integreren van de verschillende alarm–
centrales en meldkamers.

2. Artikelen

Artikel 2a

Gezien het feit dat GGD'en veelal op grond van gemeenschappelijke
regelingen zijn ingesteld, vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of de
formulering van artikel 2, waar gesproken wordt over de GGD «die door
de gemeente is ingesteld», wel voldoende duidelijk is. Is een formulering
waaruit het (mogelijke) intergemeentelijke karakter van de GGD blijkt niet
wenselijk?

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Hennekam

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Haas-Berger
De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Van der Windt
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