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Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West- 
Noord (GR RAV Brabant MWN)

Steenbergen; 21 mei 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is per brief van 11 april jl. versie 5 van de 
GR RAV Brabant Midden-West-Noord ter goedkeuring aangeboden. De reden van de wijziging is 
gelegen in de vorming van de gemeente Altena en de gemeente Meierijstad.

2. Achtergrond
De RAV Brabant MWN is vanwege de vorming van de gemeente Altena en Meierijstad een 
samenwerkingsverband tussen 41 gemeenten. De gemeente Steenbergen maakt deel uit van deze 
samenwerking en heeft het behartigen van de belangen van de gemeente op het gebied van de 
ambulancevoorziening belegd bij de RAV Brabant MWN.
De gemeente is verplicht op basis van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg een ambulancevoorziening 
in stand te houden. De wijze waarop de samenwerking is ingericht, is juridisch vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling.

3. Overwegingen
Gemeente Meierijstad is een samenvoeging van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode per 1 januari 
2017 en gemeente Altena is een samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem per 1 januari 2019. Dit is de reden om de aanhef van de gemeenten in de 
gemeenschappelijke regeling aan te passen.
De GR RAV Brabant MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van versie 4 2016 en is 
akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur op 11 april jongstleden.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling dient het college toestemming te verkrijgen van de 
gemeenteraad om wijzigingen door te voeren in een gemeenschappelijke regeling. De toestemming 
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Na akkoord van de gemeenten wordt de gewijzigde GR formeel vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van de RAV in haar vergadering van 3 juli aanstaande.

4. Middelen
Er zijn geen middelen benodigd voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

5. Risico's
Als de GR RAV Brabant MWN niet wordt aangepast, is de vermelding van de betrokken gemeenten 
bij de GR niet juist. De gevolgen zijn dan met name financieel technisch van aard.

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl



BM1902300

6. Communicatie/Aanpak
Het college verzorgt de berichtgeving naar de RAV, na besluitvorming door gemeenteraad.

7. Voorstel
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de 
wijziging van de gemeenschappelijke regíHffiĝ'RAV Brabant Midden-West-Noord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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MBAM.J.P. d mefèn Belt,
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