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Aan de Raad, 

Op 30 januari jl. heeft gemeente Steenbergen de Kaderbrief RAV Brabant Midden-West-Noord 
ontvangen. In de nota Verbonden partijen is de spelregel opgenomen dat de gemeenschappelijke 
regelingen de beleidsmatige en financiële koers schetsen in aanloop naar de begroting 2018. 
Gemeenschappelijke regelingen sturen de kadernota voor 1 februari 2017 aan de deelnemende 
gemeenten toe. 

In deze raadsmededeling informeert het college u over het collegestandpunt betreffend de beleidsmatige 
en financiële koers van de RAV. 

De RAV schetst in de kaderbrief de volgende inhoudelijke ontwikkelingen: 

Op basis van de tijdelijke Wet ambulancezorg levert de RAV Brabant MWN ambulancezorg in een groot 
aantal gemeenten in het werkgebied van de twee veiligheidsregio's: Midden- en West-Brabant en 
Brabant-Noord. In 2020 zal de tijdelijke wet vervangen worden door definitieve wetgeving. Er moet nog 
bepaald worden of een aanbesteding plaats moet vinden. Vooruitlopend op deze ontwikkeling onderzoekt 
de RAV of de huidige rechtsvorm de juiste is om flexibel mee te kunnen bewegen. Ook de deelnemende 
gemeenten vragen zich af of een GR nog de juiste rechtsvorm is aangezien de ambulancezorg geen 
gemeentelijke taak meer betreft. De zeggenschap is rechtsreeks bij de minister van VWS en de 
zorgverzekeraars belegd. Een stichting zonder winstoogmerk zou voldoen aan de voorwaarden, maar 
een wisseling van pensioenfonds brengt aanzienlijke financiële consequenties met zich mee. In het 
voorjaar van 2017 wordt er meer duidelijk. 

Alle meldkamers in Nederland moeten worden samengebracht tot maximaal 10 meldkamerlocaties. Voor 
de regio's Midden- en West-Brabant en Zeeland betekent dit gezamenlijk huisvesting in Bergen op Zoom. 
In 2017 wordt de nieuwbouw gestart en naar verwachting wordt deze in 2019 afgerond. 

De norm van 15 minuten responstijd wordt door VWS en zorgverzekeraars als belangrijkste prestatie
indicator gezien. Echter is er een facet aan factoren die bijdragen aan de te behalen gezondheidswinst. 
De RAV zoekt hierin de samenwerking op met partners in de zorgketen. 

In 2016 behaalde zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de RAV Brabant-Noord een dekking van 
93,507o en werd de norm van 9507o niet behaald. Het aantal ritten binnen het ambulancevervoer is de 
afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Landelijk is er extra budget beschikbaar gekomen en de 
verwachting is dat nu de uitbreiding die in 2018 afgerond is een dekking van 94,507o gerealiseerd is. 

De RAV geeft aan dat het beschikbaar hebben van voldoende vakbekwaam personeel een van de 
grootste uitdagingen is. De oplossing van het tekort wordt gezocht in het aanpassen van de 



instroomcriteria, dit is wettelijk nog niet geregeld. Vooruitlopend op deze verruiming van de criteria biedt 
de RAV stagemogelijkheden en tijdelijke contracten aan Bachelor Medische Hulpverlening. 

Het college besluit: 

Overwegende dat 
- de paraatheid in het werkgebied van de RAV Brabant MWN in 2017 en 2018 verder uitgebreid wordt om 
de dekking te verbeteren; 
- in 2017 meer duidelijkheid verkregen wordt over het advies om tot een alternatieve rechtsvorm te 
komen; 
- de RAV een financieel gezonde organisatie is die niet om een gemeentelijke bijdrage vraagt; 
- de feitelijke beleidsmatige en financiële aansturing belegd is bij de minister van WVS en de 
zorgverzekeraars. 

Geen zienswijze in te dienen betreffende de Kaderbrief RAV Brabant Midden-West-Noord. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, 

gh, RA R. M.J.P. 
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