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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Gemeente Steenbergen heeft op 12 april j l . de beleidsbegroting 2017 van de GR RAV Brabant Midden-
West-Noord (MWN) ontvangen. Eventuele zienswijzen kunnen voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van de RAV Brabant MWN op 29 juni ingediend worden. Uw raad behandelt het voorstel pas na 
29 juni. 
In de oordeelsvormende raadsvergadering van 6 juni jl. heeft u afgesproken dat het raadsvoorstel en -
besluit inzake de beleidsbegroting 2017 na besluitvorming van het college u tussentijds aangeboden zou 
krijgen. U heeft tot 28 juni om uw op en/of aanmerkingen ten aanzien van de beleidsbegroting en de 
voorgestelde zienswijze kenbaar te maken. De portefeuillehouder Volksgezondheid zal de zienswijze en 
eventuele op/aanmerkingen meenemen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR RAV 
op 29 juni. U behandelt vervolgens het raadsvoorstel in uw besluitvormende raad van 30 juni. 

2. Achtergrond 
De GR RAV Brabant MWN is een gemeenschappelijke regeling van 45 gemeenten, waaronder de 
gemeente Steenbergen en is op 1 januari 2006 in werking getreden. De regeling omvat het werkgebied 
van twee veiligheidsregio's: Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. 

De doelstelling van de RAV Brabant MWN is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, 
die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Het behouden van de 
ambulancevergunningen behoort tevens tot de doelstellingen. 

Een vijftal producten worden door de RAV Brabant MWN onderscheiden: 
- Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord. 
- Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant. 
- Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord. 
- Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant. 
- Overige activiteiten, zoals verhuur van auto's aan huisartsenposten en cursussen bedrijfshulpverlening. 

3. Overwegingen 
Inhoudelijk 
- In 2014 is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. Het door het 
Nederlands Zorgautoriteit (NZa) toegekende budget is het maximale budget waar op regionaal niveau 
met zorgverzekeraars over onderhandelt moet worden. Bij deze onderhandelingen worden prestatie 
afspraken vastgelegd. 
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- In 2017 streeft de RAV Brabant MWN erna zo min mogelijk uitzendkrachten in te zetten, omdat de 
kwaliteit van de geleverde zorg lager ligt dan die van het eigen personeel. Uitbreiding van de eigen 
formatie en het opzetten van een interne flexpool moet voor verbetering zorgen. 
- De RAV Brabant MWN wil in 2017 een aantal BHM's (Bachelor Medische Hulpverlening) in dienst 
nemen en inwerken tot ambulancehulpverlener. 
- Het beleid is erop gericht om de prestaties vast te houden, dan wel te verbeteren ondanks de 
trendmatige stijging van het aantal ritten. De RAV rijdt met name meer ritten op verzoek van 
huisartsenposten. Hierbij wordt het risico benoemd dat ambulanceverpleegkundigen, opgeleid in acute 
zorg, steeds meer te maken krijgen met patiënten met chronische aandoeningen. In 2017 wordt in 
onderlig overleg met huisartsenposten en zorgverzekeraars onderzocht in hoeverre anders opgeleid 
persoon hiervoor ingezet kan worden. 
- De RAV stelt voor dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten voor 2017 60Zo mag bedragen 
t.o.v. 5,507o in 2016 en dat stijging van dit percentage niet past bij het streven van de RAV om haar 
prestaties voor 2017 te consolideren c.q. verbeteren. 
- In de beleidsbegroting ontbreekt het onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor de RAV in de 
beleidsbegroting 2017. 
- het begrote negatieve resultaat van C 163.000, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door: 

extra bezetting op de meldkamer om de druk overdag en in de vooravond op te vangen vanwege 
de jaarlijkse toename van het aantal meldingen wordt bekostigd uit de Reserve aanvaardbare 
kosten; 

« het nadelig saldo van de jaarrekening 2015 ê 164.501 wordt onttrokken aan de Reserve 
aanvaardbare kosten; 

« het weerstandsvermogen voldoende is om de in de beleidsbegroting genoemde risico's op te 
vangen; 

Financiën 
De GR RAV Brabant MWN vraagt al een aantal jaar geen financiële bijdrage van de deelnemende 
gemeenten en ontvangt haar budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook voor de komende jaren is 
geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. 

Voorgesteld wordt naar aanleiding van bovenstaande de volgende zienswijze in te dienen: 
1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken spelregels 

en termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en 
(ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni; 
vaststelling jaarrekening en begroting 3 e 14e week juni na besluitvorming in gemeenteraden. 

2. De raad is van mening dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten voor 2017 hoogstens 
5,507o mag bedragen (in plaats van het genoemde percentage van 6) waardoor dit gelijk is aan 
het percentage voor 2016 (5,50Zo). Stijging van dit percentage past immers niet bij het streven van 
de RAV om haar prestaties voor 2017 te consolideren c.q. verbeteren. 

3. De raad verzoekt om in de begroting aandacht te besteden aan (de vordering van) het onderzoek 
naar een alternatieve rechtsvorm voor de RAV. 

4. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. 
Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk 
moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval 
de volgende stukken te publiceren op uw website: 

» statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
» samenstelling van de bestuurlijke organen; 
» jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
» agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 
betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 
transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 
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5. Tenslotte, de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van 
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan 
welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en 
waarom. 

4. Middelen 
De RAV MWN geeft aan dat het begrote resultaat 2017 uitkomt op een negatief saldo van 6163.000,-, 
waarvan -C113.000,- bij de MKA Brabant Noord en - C255.000,- bij de RAV Brabant-Noord. Deze tekorten 
worden grotendeels verklaard door extra bezetting op de meldkamer om de drukte overdag en in de 
vooravond op te vangen en een stijging van de salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO. Bij de RAV 
Midden- en West-Brabant wordt een overschot van 6205.000 verwacht wat het totaal voor de RAV 
Brabant MWN brengt op een tekort van C163.000,-. 

In de meerjarenraming van de RAV Brabant MWN is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. 

5. Risico's 
- De beleidsbegroting 2017 van de RAV Brabant MWN brengt geen financieel risico voor de gemeente 
Steenbergen met zich mee. 
- De invloed van een individuele gemeente op de ambulancezorg is zeer gering aangezien de 
zorgverzekeraar prestatieafspraken maakt met de RAV en de gemeenschappelijke regeling uit 45 
deelnemende gemeenten bestaat. 

6. Communicatie/Aanpak 
De RAV Brabant MWN voor aanvang van de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni op de 
hoogte brengen van de besluitvorming zoals deze in de gemeente Steenbergen heeft plaatsgevonden. 

7. Voorstel 
De raad voorstellen in te stemmen met de beleidsbegroting 2017 van de GR RAV Brabant MWN en een 
zienswijze in te brengen. 
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