
Advies ambtelijke werkgroep  
Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-
West-Noord 
 
 
Inleiding 
 
De gemeenten in de regio West-Brabant hebben de afspraak gemaakt dat aan alle 
verbonden partijen voor de begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 een structurele korting op de 
gemeentelijke bijdrage wordt opgelegd van 3% per jaar. In totaal derhalve 9%. De 
Bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant heeft hiervoor een normenkader 
vastgesteld. Alle begrotingen van de verbonden partijen zullen aan de hand van dit kader 
worden getoetst door een ambtelijke werkgroep. De werkgroep voor het toetsen van de 
begroting van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 
bestaat uit de gemeenten Halderberge, Roosendaal en Moerdijk. 
 
3 x 3% Bezuiniging/bijdrage gemeenten 
 
De gemeentelijke bijdrage aan de RAV is al in de begroting 2013 structureel teruggebracht 
tot nul. De beleidsbegroting 2014 van de RAV Brabant MWN is kostendekkend en blijft 
zonder gemeentelijke bijdrage. Geconcludeerd wordt dat de beleidsbegroting 2014 voldoet 
aan de destijds vastgestelde spelregels. 
 
Investeringen 
 
De werkgroep heeft nog een vraag gesteld aan de controller van de RAV met betrekking tot 
de investeringen die in 2014 op het programma staan. Er wordt hierbij nl geen toelichting 
gegeven op de investeringsbedragen uit bijlage 1. De vraag was of de kapitaallasten van de 
deze nieuwe investeringen kunnen worden gedekt in de meerjarenbegrotingen na 2014. 
 
Als reactie op deze vraag werd aangegeven, dat deze investeringen en dan met name de 
investering in de huisvesting, altijd pas na toestemming van de zorgverzekeraars worden 
uitgevoerd. Pas dan wordt zeker dat er vanuit de zorgverzekeraars dekking wordt 
meegegeven en dat het dus past in de meerjarenbegroting. 
 
 
Overige opmerkingen  
 
De RAV Brabant MWN heeft bericht gehad van VWS dat de vergunningen in de regio 
Midden- en West-Brabant en de regio Brabant met ingang van 2013 voor de komende 5 jaar 
zullen worden toegekend aan de RAV Brabant MWN. In deze periode wil de minister haar 
definitieve standpunt ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg bepalen. Bij het 
bepalen van dit standpunt zal de minister de ontwikkelingen rondom de vorming en mogelijke 
opschaling van veiligheidsregio’s en meldkamers evenals de ontwikkelingen binnen de acute 
zorg zwaar laten meewegen. 
 
Het risico voor de RAV Brabant MWN bestaat daarin dat ze als publieke organisatie, op 
prijs/kwaliteitsniveau jaarlijks zal worden vergeleken met particuliere aanbieders in de 
landelijke benchmark van VWS/NZa. Om zijn vergunningen voor de toekomst zeker te 
stellen zal de RAV Brabant MWN concurrerend moeten zijn met de andere grote aanbieders 
van ambulancezorg. De kans dat de RAV een of beide vergunningen verliest is zeer klein, 
maar niet volledig uit te sluiten. In de sectorCAO is bepaald dat bij een overname van een 
RAV de nieuwe vergunninghouder ook het personeel overneemt. De financiële risico’s van 
het verlies van een vergunning worden daardoor fors verminderd. De risico’s in geval van 
verlies van een of beide vergunningen betreffen dan nog met name de materiële risico’s 



(gebouwen en ambulances), afhankelijk van het definitieve programma’s van eisen en de 
achterblijvende kosten bij de GGD’s. 
 
Advies werkgroep  
 
Er kan ingestemd worden met de Beleidsbegroting 2014 van de RAV. 
 
Cor van Steenpaal, gemeente Roosendaal 
Sandra Mol, gemeente Moerdijk 
Jurgen Farla, gemeente Halderberge 
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