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Steenbergen; 23 april 2013 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 3 april j l . heeft het Dagelijks Bestuur van de GR RAV Brabant MWN (Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord) de beleidsbegroting 2013 vastgesteld. De 
beleidsbegroting wordt nu aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden om hun gevoelens hierover 
kenbaar te maken. Gevraagd wordt deze zienswijze voor 27 juni 2013 bekend te maken. 

2. Achtergrond 
De gemeente maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN. Samen met 47 
gemeenten vormen wij het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Deze 
gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2006 in werking getreden. Consequentie hiervan is dat de 
beleidsbegroting jaarlijks aangeboden wordt aan de deelnemende gemeenten om hun gevoelens hierover 
kenbaar te maken. 

De doelstelling van de GR RAV is het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te 
bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 
De GR RAV heeft tot taak: 

- het instellen en instandhouden van een Regionale ambulancevoorziening ten behoeve van het 
werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant Noord; 
- het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden en 
West-Brabant en Brabant Noord; 
- het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio's Midden en 
West-Brabant en Brabant Noord; 
- het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst 
Brabant Noord. 

Het doel van de RAV is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is 
en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet 
Ambulancezorg brachten een nieuw doel: het behouden van de ambulancevergunningen. 

3. Overwegingen 

Ontwikkelingen die de ambulancezorg betreffen zijn: 

Implementatie Wet Ambulancezorg (WAZ) 

Begin 2010 sloot de ambulancesector een convenant met de toenmalige minister van VWS, dat 
inhield dat bestaande RAV's als eerste een aanbieding mogen doen op de vergunning. Voorwaarde 
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hierbij was dat werd voldaan aan de door VWS gestelde eisen. Een belangrijke eis was te komen tot 
één landelijke sector-cao. Aan deze eis werd voldaan door invoering van de CAO Ambulancezorg per 
1 januari 2011. 
Met de komst van de nieuwe minister van VWS in 2010 werd het traject bevroren en vond de 
geplande invoering van het nieuwe vergunningenstelstel van de WAZ per 1 januari 2011 geen 
doorgang. De WAZ is ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). 
De belangrijkste wijziging in de TWAZ ten opzichte van de WAZ is het toekennen van een tijdelijke 
vergunning voor de duur van v i j f j a a r aan de Regionale Ambulancevoorziening als enig 
rechtspersoon aanbieder van ambulancezorg binnen de grenzen van de Veiligheidsregio. Op 20 
november 2012 zijn de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden- en West Brabant door de minister, 
met ingang van 1 januari 2013, aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening in haar beide 
regio's. 

Opschaling meldkamers: 
Op 20 februari 2012 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar de 
Tweede Kamer met als strekking dat er één nieuwe meldkamerorganisatie komt die 
verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers 
gaat terug van 25 naar 10. In 2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties. 

In de regio Brabant-Noord/Zuid-Oost Brabant is Den Bosch aangewezen als de locatie voor de 
opgeschaalde meldkamer. Voor de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland is dit Bergen op 
Zoom. Opschaling van de meldkamers moet leiden tot een structurele efficiencywinst van 55 miljoen euro 
per jaar in uiterlijk 2022. Volgens berekeningen van Deloitte kan 22,507o van deze efficiencywinst 
behaald worden binnen de meldkamers ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland is van mening 
dat dit geen realistisch scenario is, te meer daar uit het in 2012 door KPMG uitgevoerde onderzoek 
is gebleken dat op dit moment de meldkamers ambulancezorg over onvoldoende financiële middelen 
beschikken. 

De RAV als zorginstelling. 
Met ingang van 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar aandacht richting 
ambulancezorg verlegd. In dit kader zijn de eisen ten aanzien van de kwaliteit van opleidingen, 
meldkamers en medisch toezicht aanzienlijk verscherpt. Daarnaast zal de IGZ scherper gaan toetsen 
en toezien op naleving van de door de minister van VWS geformuleerde beleidsregels behorend bij 
de invoering van de Tijdelijke wet Ambulancezorg. Daarnaast moet elke RAV in 2014 een 
gecertificeerd patientveiligheidssysteem hebben geïmplementeerd. Dit heeft met name gevolgen 
voor de wijze waarop de RAV's hun medisch toezichthoudende taak hebben georganiseerd. Volgens 
de IGZ moet de huidige functie van Medisch Manager Ambulancezorg, naar analogie van de andere 
zorginstellingen, worden omgevormd naar de meer onafhankelijke functie van Directeur Medische 
Zaken en/of Patiëntenzorg. 

In 2014 richt de GR RAV Brabant MWN zich op voor: 

Meldkamer Brabant Midden en West 
Het efficiënt en zorgvuldig afhandelen van de meldingen die binnenkomen op de meldkamer 
ambulancezorg. Verbetering van de kwaliteit van zorg door een juiste indicatiestelling en 
urgentiebepaling. 
Verbetering van de prestatie op de meldingsverwerkingstijden van het spoedvervoer. Het 
optimaal inzetten van de beschikbare ambulances door de meldkamer. De aansturing door de 
meldkamer heeft direct effect op de overschrijdingspercentages van het spoedvervoer. 
Voorbereiding treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en 
Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking 
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tussen de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de 
Nza 

RAV Brabant Midden en West 
Het in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige 
zorg 
aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren van de patiënt. 
Het bereiken van een dekkingsgraad van het werkgebied van tenminste 95^o. Dit houdt in dat de 
spreiding van de standplaatsen in het werkgebied Midden- en West-Brabant zo is ingericht, dat 
9507o 

van de inwoners in theorie binnen de normtijd van 15 minuten kan worden bereikt. 
Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Midden-West Brabant 
heeft 
de ambitie om in 2014 een overschrijdingspercentage urgentie A I te behalen van 70Jo. Voor 
zowel de dekkingsgraad van het werkgebied als het overschrijdingspercentage A I geldt dat het 
op dit moment voor de RAV Midden- en West-Brabant niet mogelijk is om aan de landelijke norm 
te voldoen. Dit wordt pas mogelijk op het moment dat het resterend budget, dat aan de RAV 
Midden- en West-Brabant werd toegewezen ter uitvoering van het landelijk referentiekader 
Spreiding en Beschikbaarheid 2008 beschikbaar wordt gesteld. 
Verbetering van de (digitale) informatie-overdracht tussen de RAV en de ziekenhuizen. 
Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe 
bekostigings-systematiek. 

4. Middelen 
Er wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd voor het in standhouden van de regionale 
ambulancevoorziening. Ook in meerjarenperspectief wordt er vooralsnog tot 2018 vanuit gegaan dat er 
geen gemeentelijke bijdrage gevraagd gaat worden. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant MWN informeren over uw besluit inzake de 
beleidsbegroting 2014 ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR RAV 
Brabant MWN op 27 juni 2013. 

7. Voorstel 
Instemmen met de beleidsbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance 
Voorziening Brabant Midden West Noord. 

Hoogachtend, 
Burgeptjees^er en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester 

b 
mr. J.M.W.H Ueloux drs. S.C.C.M. Bolten 


