
gemeente Steenbergen 
min 11 inn in ii mi 

BM1701677 

Raadsvergadering Agendanummer 
7 juni 2017 

Onderwerp 
Beleidsbegroting 2018 van de GR RAV Brabant Midden-West-Brabant 

Steenbergen; 23 mei 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De begroting 2018 van de GR Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord 
(MWN) is op 13 april ontvangen. Het bestuurd van de RAV vraagt de gemeenteraden een eventuele 
zienswijze uiterlijk op 4 juli 2017 kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden 
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2017. De zienswijze kan tijdig vastgesteld 
worden in uw vergadering van 22 juni. 

2. Achtergrond 
De GR RAV Brabant MWN is een gemeenschappelijke regeling van 45 gemeenten, waaronder de 
gemeente Steenbergen. De regeling is op 1 januari 2006 in werking getreden en omvat het werkgebied 
van twee veiligheidsregio's: Midden- en West-Brabant en 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. Het behouden van de 
ambulancevergunningen behoort tevens tot de doelstellingen. 

Een vijftal producten worden door de RAV Brabant MWN onderscheiden: 

1. Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord 
- Declarabele meldingen 2017: 40.000 
- Declarabele meldingen 2018: 42.500 

2. Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant 
- Declarabele meldingen 2017: 77.000 
- Declarabele meldingen 2018: 83.000 

3. Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord 
- Totale ritten 2017: 55.000 
- Totale ritten 2018: 53.000 

4. Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant 
- Totale ritten 2017: 94.000 
- Totale ritten 2018: 102.500 

Ter inzage ligt: Jaarstukken 2016, beleidsbegroting 2018, opgestelde zienswijze en overwegingen 



5. Overige activiteiten, zoals de verhuur van auto's aan huisartsenposten 

De regionale werkgroep financiën heeft advies uitgebracht ten aanzien van de jaarstukken 2016 en de 
beleidsbegroting 2018. Dit advies is verwerkt in de bijgesloten zienswijze. 

3. Overwegingen 
Voor de inhoudelijke overwegingen wordt u verwezen naar de bijgesloten zienswijze en onderbouwing. 

4. Middelen 
In de meerjarenraming van de RAV Brabant MWN is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. 

5. Risico's 
- Er is geen financieel risico verbonden aan de beleidsbegroting 2018 van de RAV Brabant MWN. 
- De invloed van de individuele gemeente op de ambulancezorg is zeer gering. 

6. Communicatie/Aanpak 
De RAV Brabant MWN voor aanvang van de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2017 
informeren over de beleidsvorming zoals deze in de gemeente Steenbergen heeft plaatsgevonden. 

7. Voorstel 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GR RAV Brabant MWN. 
2. De in het raadsbesluit geformuleerde zienswijze betreffende de beleidsbegroting 2018 van de GR RAV 
Brabant Midden-West-Noord in te dienen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

den Belt, MBA M 
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