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Jaarrekening 2014 en de beleidsbegroting 2016 van de GR RAV Brabant MWN 

Steenbergen; 26 mei 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het financieel jaarverslag 2014 en de beleidsbegroting 2016 van de Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) zijn op 8 april jl. vastgesteld door het dagelijks bestuur 
van de RAV. De RAV heeft het financieel jaarverslag 2014 en de beleidsbegroting 2016 aan de 
gemeenteraad van Steenbergen aangeboden met de mogelijkheid om zienswijze kenbaar te maken voor 
de vaststelling van de betreffende stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van de RAV op 2 
juli 2015. 

2. Achtergrond 
De GR RAV Brabant MWN is een gemeenschappelijke regeling van 47 gemeenten, waaronder de 
gemeente Steenbergen en is op 1 januari 2006 in werking getreden. De regeling omvat het werkgebied 
van de twee veiligheidsregio's, te weten: Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. 

De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Landelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet Ambulancezorg zorgde voor een nieuw doel, namelijk 
het behouden van de ambulancevergunningen. 

De taken van de GR RAV Brabant MWN zijn als volgt: 
- 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. 

3. Overwegingen 

Jaarrekening 2014 
In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg ingevoerd. De belangrijkste 
wijziging is dat de nieuwe bekostiging gebaseerd is op de te leveren beschikbaarheid en niet meer de te 
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leveren productie. Tevens wordt in de nieuwe situatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het 
maximumbudget toegekend waarover in overleg met zorgverzekeraars en de RAV moet worden 
onderhandeld. Tijdens deze onderhandelingen worden de te realiseren prestaties overeengekomen. 
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van een prestaties "beboet" wordt 
met een korting van 2,5

Ũ

Z0; het te realiseren percentage A1overschrijdingen is de belangrijkste prestatie

indicator met 1 ,25X van de maximale korting. Voor de overige 1,25
0

Zo worden per budgetjaar afspraken 
gemaakt. In 2014 hebben beide RAV's (Midden en WestBrabant en BrabantNoord) een drietal 
prestatieindicatoren vastgelegd: responstijd urgentie A1, uitruktijd urgentie A1 en de nalevingsscore op 
de protocollen van het meldkameruitvraagsysteem. De RAV Midden en WestBrabant behaalde één van 
de drie afspraken, namelijk de responstijd en de RAV BrabantNoord twee van de drie, te weten de 
responstijd en de nalevingsscore. Het niet realiseren van de overige prestatieindicatoren leverde de RAV 
Brabant MWN een boete op van 6288.275. 

Als gevolg van productiestijging heeft in 2012 een herijking plaatsgevonden van het landelijke 
referentiekader en is het macrokader ambulancezorg verruimd met circa 17 miljoen euro. Deze extra 
middelen komen men name beschikbaar voor RAV's die te maken hebben gehad met productiestijging. 
De regio Midden en WestBrabant is er daar één van. De paraatheid werd in 2014 in overleg met de 
zorgverzekeraars uitgebreid. In 2015 zullen nog verdere uitbreidingen gerealiseerd worden. Zo werd in de 
regio Midden en WestBrabant de volgende uitbreidingen gerealiseerd: 
 extra dagdienst reguliere ambulance in het weekend op de post Hoogerheide; 
 extra dagdienst reguliere ambulance in het weekend op de post BredaZuid; 
 extra dagdienst zorgambulance op werkdagen op de post BredaZuid; 
 extra dagdienst rapid responder op werkdagen op de post Bergen op Zoom. 

2014 wordt afgesloten met een positief saldo van 6671.545 ten opzichte van de begroting. De 
jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van een onafhankelijke accountant. Het 
voorstel is om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: 

 ten gunste 65.015 van de Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer BrabantNoord; 
 ten gunste 6162.697 van de Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Midden en WestBrabant; 
 ten gunste 6485.249 van de Reserve Aanvaardbare Kosten RAV BrabantNoord; 
 ten gunste 69.238 van de Reserve Aanvaardbare Kosten RAV Midden en WestBrabant; 
 ten gunste 69.346 van de algemene bedrijfsreserve. 

Inhoudelijk geeft de RAV Brabant MWN aan dat de prestaties in 2014 significant verbeterd zijn ten 
opzichte van de prestaties in 2013. Ter illustratie, in de regio West en Midden Brabant was het 
percentage A1overschrijdingen in 2014 6,2

0

7o ten opzichte van een overschrijdingspercentage van 9,5
0

7o 
in 2013. In 2015 worden verdere acties ondernomen om uitbreidingen van de ambulancezorg te 
realiseren in de regio West en MiddenBrabant die ten goede zullen komen aan de spreiding en de 
paraatheid van de ambulancezorg. 

Beleidsbegroting 2016 
De RAV geeft aan dat zij voor het gebied Midden en WestBrabant in willen zetten op: 
 Optimaliseren van de patiëntveiligheid en het verhogen van de kwaliteit van de zorg door het uitvoeren 
van zorgevaluaties; 30

Zo van alle hulpverleningen met urgentie A1 worden via collegiale intervisie 
besproken. 
 Het realiseren van de prestatieafspraken; in 2016 een overschrijdingspercentage van 5,5^0 op de 
responstijden te behalen en van 80

Zo op de uitrijtijden van alle hulpverleningen met urgentie A1; Ondanks 
de stijging van het aantal ritten, dienen de prestaties verbeterd te worden. 
 Voldoen aan de WAZ vereisten; de wettelijke eisen die nodig zijn om de vergunning te behouden. 
 Proactief informeren; in 2016 wordt tenminste één basisschool per gemeente in het werkgebied bezocht 
door de RAV om voorlichting te geven. 
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- Samenvoegen van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland; afstemmen en eenduidigheid 
bereiken in meldkamerprocessen. 

4. Middelen 

Jaarrekening 2014 
De RAV sluit 2014 af met een overschot van 0671.545. Er zijn geen financiële consequenties verbonden 
aan het vaststellen van de jaarrekening 2014 van de GR RAV Brabant MWN. 

Beleidsbegroting 2016 
Het begrote resultaat van de RAV Brabant MWN komt uit op een negatief saldo van 0255.000, waarvaan 
0150.000 bij de MKA (meldkamer) Brabant Noord en 0105.000 bij de MKA Midden West-Brabant. Dit 
tekort wordt onttrokken uit de Reserve aanvaardbare kosten. Het negatieve saldo wordt grotendeels 
verklaard door extra bezetting op de meldkamers om de druk gedurende de dag en de vooravond op te 
vangen vanwege de jaarlijkse toename van het aantal meldingen. Verder zal de extra formatie aan 
centralisten gedeeltelijk ingezet worden voor project in verband met de samenvoeging van 4 meldkamers 
in Brabant en Zeeland naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom en de locatie in Den Bosch. 

De RAV doet geen beroep op de gemeenten voor de instandhouding van de ambulancevoorziening. In de 
meerjarenraming van de RAV is opgenomen dat tot en met 2020 geen gemeentelijke bijdrage gevraagd 
zal worden. 

5. Risico's 
De invloed van de individuele gemeenten op de ambulancezorg in haar gemeente is zeer gering gezien 
het gegeven dat de GR RAV Brabant MWN een gemeenschappelijke regeling van 47 gemeenten en de 
RAV haar prestatieafspraken maakt met de zorgverzekeraars. 

6. Communicatie/Aanpak 
De RAV Brabant MWN op de hoogte brengen van de besluitvorming zoals deze in de gemeente 
Steenbergen heeft plaatsgevonden vóór de vergadering van het algemeen bestuur van de RAV op 2 juli 
2015. 

7. Voorstel 
1. De raad kennis laten nemen van de jaarstukken 2014 van de GR RAV Brabant MWN. 
2. De raad voorstellen in te stemmen met de beleidsbegroting 2016 van de GR RAV Brabant MWN en 
geen zienswijze in te dienen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester de loc Cretans 

D 
4 Vos R.A.J rs 
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