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BEGROTING 2018 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  
Antwoorden RAV op de zienswijzen van de gemeenten 

 

Zienswijze Gemeente Antwoord RAV 

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden 

partijen afgesproken spelregels en termijnen in acht neemt 

Aalburg  

Breda  

Drimmelen  

Moerdijk 

Werkendam, 

Woensdrecht 

Woudrichem 

Zundert 

De RAV Brabant Midden-West-Noord neemt de afgesproken spelregels en 

termijnen in acht, en heeft de kaderbrief 2018 vóór 1 februari 2017 doen 

toekomen aan de raden die deelnemen in haar GR. De begroting 2018 en 

jaarrekening zijn, conform de afspraken, vóór 15 april ter beschikking 

gesteld aan de raden.  

De raad gaat er vanuit dat het overschrijdingspercentage voor de 

A1-ritten in 2018 hoogstens 5,5% zal bedragen 

Aalburg 

Bergen op Zoom 

Breda 

Etten-Leur  

Halderberge 

Moerdijk 

Rucphen  

Werkendam 

Woudrichem  

Zundert 

De RAV stelt zich in de begroting 2018 tot doel om een maximum 

overschrijdingspercentage van 5,5% te behalen. In 2018 zal de geplande 

paraatheidsuitbreiding gerealiseerd zijn, mits er voldoende personeel 

geworven en opgeleid kan worden. Als daarnaast de forse stijging van het 

ritaanbod van de afgelopen jaren zich niet verder doorzet, is de RAV van 

mening dat in 2018 een overschrijdingspercentage van 5,5% haalbaar moet 

zijn. 

De raad vindt dat het beleid en de uitvoering gericht moet zijn 

op; het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten in 2018 en 

verder niet boven de 5,5 procent uit te laten komen. 

Drimmelen Zoals hierboven toegelicht is het beleid van de RAV en de uitvoering 

daarvan gericht op het behalen van maximaal 5,5% overschrijdingen in 

2018. 

De raad gaat er vanuit dat het overschrijdingspercentage voor de 

A1-ritten in 2018 hoogstens 5% zal bedragen 

Woensdrecht De RAV is van mening dat met de beschikbare middelen (en onder 

genoemde voorwaarden) de paraatheid op een niveau kan worden 

gebracht waarbij een overschrijdingspercentage van 5,5% het maximaal 

haalbare is. 

De raad gaat er vanuit dat de leden in het eerste halfjaar van 

2017 worden geïnformeerd over de tot dan toe gerealiseerde 

uitbreiding van de capaciteit en over de verwachte uitbreiding 

Aalburg  

Bergen op Zoom  

Breda 

In de eerste helft van 2017 zijn nog geen uitbreidingen gepland, wel zijn de 

voorbereidingen in volle gang. Er is personeel aangenomen dat met de 

initiële opleiding is gestart en dat naar verwachting per 1 januari 2018 
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voor de 2
e
 helft van 2017 Halderberge 

Moerdijk 

Rucphen 

Werkendam 

Woensdrecht 

Woudrichem,  

Zundert 

inzetbaar zal zijn. De RAV zal de gemeenten op de hoogte houden van de 

geplande en gerealiseerde uitbreidingen in de komende periode.  

De raad vindt dat de extra investeringen ook moeten bijdragen 

aan de verbetering van de aanrijtijden in landelijk gebied. 

 

Drimmelen De RAV richt zich er in eerste instantie op om zoveel mogelijk inwoners 

binnen 15 minuten te kunnen bereiken. Daarnaast zal zij altijd streven naar 

een optimale spreiding in haar werkgebied, ook in de landelijke gebieden. 

Omdat de beschikbare middelen niet onbeperkt zijn, blijft hier sprake van 

een spanningsveld.  

De raad gaat er vanuit dat in de aanloop naar de Landelijke 

Meldkamer Organisatie (LMO) en het onderzoek naar de nieuwe 

rechtsvorm de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg 

in 2018 gewaarborgd blijft. 

Aalburg  

Breda  

Bergen op Zoom 

Drimmelen  

Etten-Leur 

Halderberge 

Moerdijk  

Rucphen 

Werkendam 

Woensdrecht 

Woudrichem 

Zundert 

De RAV Brabant MWN is van mening dat kwaliteit en continuïteit van de 

ambulancezorg te allen tijde de hoogste prioriteit heeft, en zal zich daarom 

tot het uiterste inspannen om dit in de aanloop naar de LMO te 

waarborgen.  

 

Het AB RAV heeft in haar vergadering van 5 juli besloten de rechtsvorm 

vooralsnog niet te wijzigen, in afwachting van duidelijkheid omtrent de 

ordening van de ambulancezorg na 2021. Mocht er in de toekomst wel 

sprake zijn van wijziging van de rechtsvorm, dan zal de RAV er zorg voor 

dragen dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit van de 

ambulancezorg. 

 

De raad gaat er vanuit dat een eventuele overgang naar een 

nieuwe organisatiestructuur en de LMO geen nadelige 

(financiële) consequenties hebben voor de gemeenten en dat 

gemeenten over beide processen tijdig en volledig worden 

geïnformeerd. 

Aalburg  

Bergen op Zoom 

Breda  

Drimmelen  

Etten-Leur  

Halderberge  

Moerdijk  

Rucphen 

De RAV Brabant MWN zal er zorg voor dragen dat de gemeenten op de 

hoogte worden gehouden van de stand van zaken rondom de LMO. De 

kosten van de LMO worden gedekt vanuit het budget van de 

Veiligheidsregio, dit gaat buiten de RAV om.  

 

Zoals hierboven omschreven zal er voorlopig nog geen wijziging van 

rechtsvorm plaatsvinden. De gemeenten worden op de hoogte gehouden 

van eventuele toekomstige ontwikkelingen in deze. 



3 

 

Zienswijze Gemeente Antwoord RAV 

Werkendam 

Woensdrecht  

Woudrichem  

Zundert 

 

Daar waar wel financiële gevolgen ontstaan (denk aan een 

pensioengat) wenst de raad hierover tijdig geïnformeerd te 

worden zodat hier in de gemeentelijke meerjarenbegroting 

(zeker met het oog op de komende gemeentelijke fusie) op 

geanticipeerd kan worden. 

Aalburg 

Werkendam 

Woudrichem 

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er financiële gevolgen ontstaan, 

mocht dit wel zo zijn dan zullen de gemeenten hier tijdig over worden 

geïnformeerd.  

De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de 

inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, 

niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het 

oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling 

algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij 

verzoeken u daarom – voorzover u dat niet al doet – in elk geval 

de volgende stukken te publiceren op uw website: 

- Statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

- Samenstelling van de bestuurlijke organen; 

- Jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 

- Agenda’s en stukken van de vergadering van het 
Algemeen Bestuur (voor zover openbaar). 

De raad is zich ervan bewust dat dit een extra administratieve 

last is, maar is ervan overtuigd dat dit een minimale 

hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, 

dat in het belang is van iedereen. 

Aalburg  

Bergen op Zoom  

Breda  

Drimmelen  

Halderberge 

Moerdijk  

Rucphen 

Werkendam, 

Woensdrecht 

Woudrichem 

Zundert 

Alle genoemde stukken zijn sinds 2016 gepubliceerd op de website van de 

RAV (www.ravbrabantmwn.nl).  

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met 

inachtneming van de zienswijze en dat de raad hierover wordt 

geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke 

onderdelen van de zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke 

onderdelen niet en waarom. 

Aalburg 

Breda 

Drimmelen  

Halderberge 

Moerdijk  

Werkendam 

Alle vóór 5 juli ontvangen zienswijzen zijn opgenomen in het overzicht op 

basis waarvan de vaststelling van de begroting 2018 door het AB RAV in 

haar vergadering van 5 juli heeft plaatsgevonden. 

 

Het overzicht is na 5 juli compleet gemaakt met de daarna ontvangen 

zienswijzen en voorzien van een verantwoording door de RAV aan alle 

http://www.ravbrabantmwn.nl/
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Woensdrecht 

Woudrichem  

Zundert 

 

 

gemeenteraden verstrekt. 

Verzoek aan de RAV om aan te geven waarom in de begroting 

2018 geen maatregelen zijn getroffen om de onderdelen MKA 

BN en RAV BN volledig uit de bijdragen van de zorgverzekeraars 

te dekken. 

Tilburg De reserve aanvaardbare kosten zijn toereikend genoeg om de hogere 

kosten op te vangen. 

Verzoek aan de RAV om zorg te dragen dat met ingang van de 

begroting 2019 die onderdelen wel volledig worden gedekt uit 

de jaarlijkse bijdragen van de zorgverzekeraars 

Tilburg De RAV zal hier zorg voor dragen. 

De raad vindt het belangrijk dat de werving en acquisitie van 

personeel in samenwerking met verschillende partners in de 

regio wordt versterkt. 

Tilburg De RAV erkent het belang van samenwerking in deze. Zij is momenteel in 

gesprek met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg om de 

mogelijkheden binnen dit onderwerp te verkennen. Daarnaast voert de 

RAV, in samenwerking met de Hogescholen, een actief beleid gericht op 

functiedifferentiatie. Dit heeft mede geleid tot de introductie van de 

functie van Bachelor Medische Hulpverlening in de ambulancezorg. 

De raad stelt de systematiek van de berekening van de 

productiecapaciteit ter discussie en wil versnelling zien in de 

verandering van de berekeningssystematiek. 

 

Tilburg De RAV Brabant Midden-West-Noord heeft geen invloed op de 

systematiek van de berekening van productiecapaciteit. Wel is er landelijk 

inmiddels verbetering geboekt omdat voortaan elk  jaar het 

referentiekader van spreiding en beschikbaarheid wordt herrekend door 

het RIVM, op basis waarvan het budget kan worden aangepast.  

De raad vraagt de RAV om in alle kernen van de gemeente 

Haaren te voldoen aan de landelijke eisen omtrent wettelijke 

maximum opkomsttijden. 

 

Haaren De landelijke eisen omtrent de wettelijke maximum opkomsttijd gelden 

voor de gehele RAV-regio. De RAV probeert zoveel mogelijk inwoners van 

haar werkgebied binnen 15 minuten te bereiken (bij urgentie A1). Met het 

huidige beperkte budget is het onmogelijk om in alle individuele 

gemeenten de norm te behalen, laat staan in alle kernen.  

De raad vraagt de RAV om concrete oplossingen aan te dragen 

waarmee aan de wettelijke eisen van de opkomsttijden kan 

worden voldaan. 

 

Haaren De RAV analyseert en monitort de prestaties om te komen tot een 

optimale inzet van de beschikbare middelen. Momenteel is uitbreiding van 

paraatheid in voorbereiding door het werven en opleiden van extra 

personeel.  
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De raad vraagt de RAV er kennis van te nemen dat regiogrenzen 

nooit en te nimmer een belemmering mogen zijn maar juist een 

oplossing kunnen bieden. 

 

Haaren Er bestaan afspraken omtrent zogenaamde burenhulp, het rijden van 

ritten in elkaars werkgebied. In geval van beperkte beschikbaarheid of als 

een ambulance van een andere regio het dichtstbijzijnde voertuig is, wordt 

hier ook regelmatig gebruik van gemaakt. In de praktijk blijkt dit helaas  

niet altijd te leiden tot verbetering van aanrijtijden. 

De raad spreekt uit dat de norm voor 2019 op 5% gezet moet 

worden. 

Aalburg 

Werkendam 

Woudrichem 

 

Zoals hierboven al uitgelegd: met de huidige beschikbare middelen, de 

bijbehorende paraatheid en het stijgende ritaanbod lijkt een 

overschrijdingspercentage van 5% vooralsnog ook in 2019 nog niet 

haalbaar.  

De raad gaat er van uit dat naast het overschrijdingspercentage 

voor de gehele RAV, er een maximaal overschrijdingspercentage 

van 15% per individuele gemeente wordt vastgesteld.  

 

Aalburg 

Werkendam 

Woudrichem 

De RAV spant zich tot het uiterste in om in 2018 een maximum 

overschrijdingspercentage van 5,5% te kunnen behalen voor het gehele 

werkgebied. Uiteraard streeft zij daarnaast ook een goede spreiding 

binnen het gehele werkgebied na. Er zijn echter zijn niet voldoende 

middelen om per individuele gemeente een maximum 

overschrijdingspercentage van 15% te kunnen garanderen. 

De raad spreekt haar zorgen uit over het feit dat in 2016, evenals 

in 2015, de accountant een afkeurende verklaring op het 

onderdeel rechtmatigheid heeft afgegeven en vraagt om een 

nadere uitleg hierover. 

Aalburg 

Werkendam 

Woudrichem 

Bij de jaarrekeningcontrole 2016 is zoals ook in 2015 een tekortkoming 

geconstateerd op het gebied van Europese aanbesteding en zijn er 

afwijkingen van enkele investeringen waar het bestuur geen of 

onvoldoende krediet beschikbaar heeft gesteld. In totaliteit is het krediet 

voldoende, alleen bij enkele rubrieken zijn er overschrijdingen. De vorige 

accountant was hierin veel soepeler. Dit resulteert op dit moment in een 

afkeurende verklaring over de financiële rechtmatigheid.  

 

Ten einde dit issue op te lossen zullen de aanbestedingen van de 

betreffende inkoopcontracten, (waarbij een aantal inkoopcontracten nog 

inkoopverplichtingen hebben) onderdeel uitmaken van de 

aanbestedingskalender 2017 t/m 2018. Dit betekent dat de 

onrechtmatigheid op gebied van de inkopen in 2017 grotendeels opgelost 

zal zijn en kleinschalig doorloopt naar 2018. Vanaf 2019 zijn de uitgaven 

weer rechtmatig. 

 

Als oplossing op de overschrijdingen op het investeringskrediet is in het 
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Algemeen Bestuur in juli  vastgesteld om in het vervolg toe te staan om 

niet-begrote investeringen uit te voeren, mits die noodzakelijk zijn en 

gedekt worden door de inkomsten van de zorgverzekeraars. Dit betreft 

bijvoorbeeld een niet geplande investering vanwege een 

ambulancevoertuig, dat total loss is verklaard. Aangezien het Algemeen 

Bestuur doorgaans maar 1 keer per jaar bijeen komt is er geen 

mogelijkheid om een dergelijke wijziging ter goedkeuring voor te leggen op 

het moment dat deze zich voordoet. 

 

De raad verzoekt het bestuur van de RAV Brabant MWN om te 

blijven bevorderen dat de aanrijtijden naar de landelijk gelegen 

gebieden verbeteren. 

 

Alphen Chaam  

Gilze en Rijen 

De RAV richt zich er in eerste instantie op om zoveel mogelijk inwoners 

binnen 15 minuten te kunnen bereiken. Daarnaast zal zij altijd streven naar 

een optimale spreiding in haar werkgebied, ook in de landelijke gebieden. 

Omdat de beschikbare middelen niet onbeperkt zijn, blijft er sprake van 

een spanningsveld.  

Het college is teleurgesteld over de trage voortgang bij de 

landelijke ontwikkelingen m.b.t. de landelijke kwartiermaker 

(LMO). 

Vught De RAV neemt deze mening voor kennisgeving aan maar heeft geen 

invloed op de voortgang van dit traject. De verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt bij het ministerie van V&J. 

Akkoord zonder zienswijze/opmerkingen Bernheze 

Boekel 

Boxmeer 

Cuijk  

Dongen 

Geertruidenberg 

Goirle 

Grave 

Heusden 

Hilvarenbeek 

Landerd 

Loon op Zand 

Meierijstad  

Mill en St. Hubert 

Oosterhout 
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Oss 

Roosendaal 

St. Anthonis 

Uden 

Waalwijk 

Akkoord zonder zienswijze vanwege: 

De GR RAV moet volgens de Wet van de Gemeenschappelijke 

regelingen de begroting en de verdeling van het jaarrekening-

resultaat voorleggen aan de deelnemende gemeenten; 

De zorgverzekeraars en RAV hebben afspraken over de prestaties 

die geleverd moeten worden door de RAV; 

De begroting 2018 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke 

bijdrage in opgenomen. 

 

Boxtel 

St. Michielsgestel 

 

 


