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Onderwerp 
Beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant 
Midden West Noord. 

Steenbergen; 20 mei 2014 

Op 9 april j l . heeft het Dagelijks Bestuur van de GR RAV Brabant MWN (Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord) de beleidsbegroting 2015 vastgesteld. De 
beleidsbegroting wordt nu aan de deelnemende gemeenteraden aangeboden om hun gevoelens over de 
beleidsbegroting 2015 kenbaar te maken. Gevraagd wordt deze zienswijze voor 9 juli 2014 bekend te 
maken. 

2. Achtergrond 
De gemeente Steenbergen 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 en heeft tot gevolg 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 in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het 
werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; 
- het in stand houden 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. 
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. De ontwikkelingen rondom de 
nieuwe Wet Ambulancezorg van de afgelopen jaren brachten een nieuw doel: het behouden van de 
ambulancevergunningen. 

3. Overwegingen 
Ontwikkelingen die de ambulancezorg betreffen: 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Ter inzage ligt: 



Prestatiecontracten zorgverzekeraars 
In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. De belangrijkste 
wijziging ten op zichtte van de voormalige bekostiging is dat in de nieuwe systematiek de te leveren 
beschikbaarheid de basis is voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Voor de 
jaren 2010, 2011 en 2012 was het macrokader ambulancezorg bevroren in afwachting van de invoering 
van de nieuwe bekostiging. In 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van het landelijke referentiekader 
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en is het 
macrokader verruimd met circa 17 miljoen euro, als gevolg van de productiestijging over de voorgaande 
jaren. Met name de RAV Midden- en West Brabant ontvangt voor 2014 en 2015 substantiële extra 
middelen, die in overleg met de zorgverzekeraars in 2014 en 2015 zullen worden ingezet voor uitbreiding 
van de ambulancecapaciteit. 
Zorgverzekeraars en de RAV onderhandelen over de door de RAV te realiseren prestaties. Landelijk is 
overeengekomen door zorgverzekeraars dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties 
"beboet" zal worden met een korting van 2,50Zo van het initieel toegekende budget voor Spreiding en 
Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie-indicator 
met 1,2507o van de maximale korting van 2,507o. Voor de overige 1,2507o worden per budgetjaar lokaal 
afspraken gemaakt. 

Patiëntveiligheid van binnen uit 
In 2014 heeft de RAV Brabant MWN als tweede RAV in Nederland het patiëntveiligheidscertificaat 
behaald. Het bezitten van dit certificaat is als een harde eis opgenomen in de voorwaarden die de 
minister van VWS heeft gesteld bij het toekennen van de vergunning op grond van de Tijdelijke Wet 
Ambulancezorg. 

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 
In 2014 is met de benoeming van de Landelijk Kwartiermaker LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) 
door de minister van Veiligheid en Justitie feitelijk een start gemaakt met de oprichting van de Landelijke 
Meldkamer Organisatie. Deze Landelijke Kwartiermaker zal, met het in 2013 gesloten Transitieakkoord 
LMO als leidraad, de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 
10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de 
verantwoordelijkheid voor de meldkamer van de Veiligheidsregio's naar de LMO. Voor de meldkamer van 
de RAV Midden- en West-Brabant in Tilburg betekent dit een samenvoeging met de huidige meldkamer 
van de RAV Zeeland in Middelburg, op de hiervoor aangewezen locatie te Bergen op Zoom. 

Ontwikkelingen (acute) zorgaanbod 
In 2013 zijn een aantal ziekenhuizen binnen het verzorgingsgebied van de RAV bestuurlijk gefuseerd. Dit 
betekent dat op termijn patiëntenstromen zullen gaan wijzigen afhankelijk van de profielschetsen van de 
regionale ziekenhuizen. Een belangrijke wijziging hiervan ondervindt de RAV al in 2014 en 2015. Als 
gevolg van de zogenaamde "levelindeling" van de regionale ziekenhuizen met betrekking tot de opvang 
van Trauma patiënten, wordt de RAV geconfronteerd met het feiten dat buiten kantooruren nog slechts 
één ziekenhuis kwalificeert voor opvang van traumapatiënten. 

In 2015 richt de GR RAV Brabant MWN zich op: 

Meldkamer Midden- en West-Brabant 
- 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. 
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- Voorbereidingen treffen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en 
Zeeland door afstemming en eenduidigheid van de meldkamerprocessen. Goede samenwerking tussen 
de medewerkers. Realisatie van de nieuwe meldkamer binnen de financiële kaders van de NZa. 

RAV Midden- en West-Brabant 
- 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. 
- Terugdringen van de overschrijdingspercentages spoedvervoer. De RAV Midden- en West-Brabant 
heeft de ambitie om in 2015 een overschrijdingspercentage urgentie A1 te behalen van 5

0

Zo (in 2014 is dit 
nog 7Vo). 

- In 2014 werd het resterend budget, dat aan de RAV Midden- en West-Brabant werd toegewezen ter 
uitvoering van het landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2008, beschikbaar gesteld. In 
2014 is gestart met de paraatheidsuitbreiding, in 2015 zal deze volledig zijn uitgevoerd. Hiervoor wordt 
het voor de RAV Midden- en West-Brabant mogelijk om in 2015 aan de landelijke norm van 5

0

Zo te 
voldoen. 
- Bedrijfsvoering binnen de budgettaire kaders houden, met als uitgangspunt de nieuwe 
bekostig i ngssystematiek. 

Lokale ontwikkelingen 
De RAV Midden- en West-Brabant heeft gemeente Steenbergen het verzoek gedaan om in de toekomst 
de standplaats van de ambulance binnen de gemeente te verplaatsen van Steenbergen naar Dinteloord. 
De nieuwe standplaats wordt dan gevestigd bij de oprit van de A4. Op deze manier kan het 
achterliggende gebied beter bediend worden. Tot het moment dat de A4 opgeleverd wordt, zal de 
standplaats van de ambulance in Steenbergen gehandhaafd blijven. 

4. Middelen 
Er wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd voor het in standhouden van de regionale 
ambulancevoorziening. De begroting is kostendekkend, zonder gemeentelijke bijdrage en binnen de 
kaders van de op 1 januari 2014 ingevoerde bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg. Tevens is 
in de meerjarenraming RAV Brabant Midden-West-Noord opgenomen dat in de toekomst (op dit moment 
tot 2019) 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 het besluit van de raad inzake de 
beleidsbegroting 2015 ter voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR RAV 
Brabant MWN op 10 juli 2014. 

7. Voorstel 
Instemmen met de beleidsbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance 
Voorziening Brabant Midden-West-Noord. 

Hoogachtend, 

dē~by 
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