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BEGROTING 2019 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  
Antwoorden RAV op de zienswijzen van de gemeenten, ontvangen per 1 augustus 2018 
 

Zienswijze Gemeente Antwoord RAV 

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met 
inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt 
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke 
onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan 
welke onderdelen niet en waarom.  
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Door middel van dit overzicht geeft de RAV inzicht in de verschillende 
zienswijzen van de gemeenten in haar werkgebied op de begroting 2019. 
Tevens wordt aangegeven aan welke onderdelen van de diverse 
zienswijzen tegemoet wordt gekomen en op welke manier.  

De raad gaat er van uit dat de kwaliteit en de continuïteit van de 
ambulancezorg in 2019 gewaarborgd blijven binnen het traject 
om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 
en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor 
de ambulancezorg. 
De raad gaat er vanuit dat de LMO en de landelijke 
besluitvorming over het stelsel voor de ambulancezorg geen 
nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten hebben 
en dat de RAV de gemeenten tijdens het hele proces tijdig en 
volledig informeert. 
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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 en de 
besluitvorming over het toekomstige stelsel voor ambulancezorg te 
waarborgen. De RAV zal de gemeenten tijdig en volledig informeren over 
de stand van zaken van beide trajecten zodra er zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen.  
De RAV Brabant MWN opereert al sinds de oprichting in 2006 binnen haar 
budgettaire kaders, en ziet in geen van deze ontwikkelingen reden om aan 
te nemen waarom dit in de toekomst niet meer het geval zou zijn. 

De raad gaat er vanuit dat de RAV het verhoogde budget voor 
uitbreiding van de paraatheidsuitbreiding ingaande 2019 volledig 
heeft ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig heeft 
uitgebreid dat in 2019 het overschrijdingspercentage voor de A1-
ritten hoogstens 5,5% bedraagt. 
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De in 2019 geplande paraatheidsuitbreiding kan slechts gerealiseerd 
worden als er tijdig voldoende ambulanceverpleegkundigen geworven en 
opgeleid kunnen worden. Het personeelstekort in de acute zorg is een zeer 
nijpend, landelijk probleem, dat voor een groot deel buiten de 
invloedssfeer van de RAV valt. De acties die de RAV zelf onderneemt om 
over voldoende verpleegkundigen te kunnen beschikken (opleiden HBO-V-
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afgestudeerden, functiedifferentiatie) zijn geen korte-termijn-oplossingen.    
De RAV stelt zich in de begroting 2019 tot doel om een maximum 
overschrijdingspercentage van 5,5% te behalen. Ten tijde van het opstellen 
van de begroting 2019, en het inschatten van dit percentage was er sprake 
van een stabilisering van de productie (in 2017). Echter, in 2018 is de 
productie weer fors gaan stijgen. Ook dit legt, naast het personeelstekort, 
een druk op de haalbaarheid van het begrote overschrijdingspercentage 
van 5,5%. 

De Raad gaat ervan uit dat hij voor 1 juli 2018 wordt geïnformeerd over 
de gerealiseerde paraatheidsuitbreiding in het eerste halfjaar 2018 en 
over de verwachte uitbreiding voor de tweede helft van 2018. 
 

Aalburg 
Bergen op Zoom 
Breda 
Etten-Leur 
Halderberge 
Moerdijk 
Oosterhout 
Rucphen 
Steenbergen 
Werkendam 
Woensdrecht 
Woudrichem 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur is de paraatheidsuitbreiding 
van het eerste halfjaar 2018 besproken. In de tweede helft van 2018 
worden de gemeenten geïnformeerd over de gerealiseerde en de nog 
geplande paraatheidsuitbreidingen voor de tweede helft van 2018 en 
2019. 
 

De uitbreiding moet bijdragen aan verbetering van de 
aanrijtijden in landelijk gebied. De RAV dient extra aandacht te 
besteden aan gemeenten waar de overschrijding van A1-ritten, 
op basis van jaarstukken 2017, hoger ligt dan 12,5%. 

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 van uit dat hij voor 1 juli 2019 wordt 
geïnformeerd over de gerealiseerde paraatheidsuitbreiding in 
het eerste halfjaar 2019 en over de verwachte uitbreiding voor 
de 2e helft van 2019. Ook hier wordt gevraagd om rekening te 
houden met gemeenten waar er sprake is van structurele 
overschrijding van A1-ritten t.o.v. andere gemeenten. 

Drimmelen In de vergadering van het Algemeen Bestuur is de paraatheidsuitbreiding 
van het eerste halfjaar 2018 besproken. In de tweede helft van 2018 
worden de gemeenten geïnformeerd over de gerealiseerde en de nog 
geplande paraatheidsuitbreidingen voor de tweede helft van 2018 en 
2019. 
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 



3 
 

Zienswijze Gemeente Antwoord RAV 

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 begroting conform het BBV uit te breiden met meerjarige 
cijfers m.b.t. de exploitatie en de balans. 

Drimmelen De meerjarige exploitatiecijfers zijn reeds opgenomen in de bijlage van de 
begroting.  

De deelnemers worden geïnformeerd over de gerealiseerde 
paraatheidsuitbreiding in 2018 indien het 
overschrijdingspercentage van maximaal 5,5% niet haalbaar is. 

Roosendaal In de vergadering van het Algemeen Bestuur is de paraatheidsuitbreiding 
van het eerste halfjaar 2018 besproken. In de tweede helft van 2018 
worden de gemeenten geïnformeerd over de gerealiseerde en de nog 
geplande paraatheidsuitbreidingen voor de tweede helft van 2018 en 
2019.  
 

De RAV wordt verzocht blijvende aandacht te besteden aan de 
aanrijtijden naar de meer landelijk gelegen gebieden. 

Alphen-Chaam 
Baarle Nassau 
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 hier sprake van 
een spanningsveld.  

De raad vraagt de GR om nieuw beleid pas mogelijk te maken als 
oud beleid geschrapt wordt. 

Oosterhout Vanzelfsprekend komt bij de implementatie van nieuw beleid het 
voorgaande oude beleid te vervallen.  

De raad vraagt de GR om al het mogelijke te doen om de kosten 
in het meerjarenperspectief terug te dringen. 

Oosterhout Er is reeds sprake van een kostendekkende begroting. Er is alleen een 
onttrekking uit de Reserve groot onderhoud. 

De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem 
wensen in het vervolg bij iedere begroting een toelichting en 
duiding van de in de begroting opgenomen financiële 
kengetallen. 

Aalburg 
Werkendam 
Woudrichem 

Indien de duiding van de kengetallen onvoldoende is, dan zal dit in het 
vervolg aangepast worden. Wij hebben dit signaal echter van geen van de 
andere deelnemende gemeenten gehoord.   

De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem 
vragen de besturen van de Verbonden Partijen in de toelichting 
de nodige sturingsinformatie te verstrekken door in een 
overzicht duidelijk te maken op welke wijze en met welke 
instrumenten de doelen zijn gerealiseerd. 

Aalburg 
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In het jaarverslag van de RAV wordt opgenomen welke doelen in welke 
mate en op welke wijze zijn gerealiseerd. Bij de niet behaalde doelen 
wordt toegelicht waarom deze niet zijn gerealiseerd.  

De raad stelt vast dat de RAV verbetering verwacht in de 
uitbreiding van paraatheid en de aanrijtijden in landelijk gebied, 
maar dat zij dit niet concreet maakt met een streefresultaat of 
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De doelstelling om de paraatheid in 2019 verder uit te breiden dan 
aanrijtijden, ook in landelijk gebied, wordt in overleg met de 
zorgverzekeraars in het najaar 2019 verder geconcretiseerd. Hierbij wordt 
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doelstelling. Wij zien graag een doelstelling voor 2019 
geformuleerd voor de uitbreiding van de paraatheid en het 
percentage overschrijding in landelijk gebied, zoals het Altena-
gebied.  

ook het concrete streefresultaat voor 2019 overeengekomen. Gelet op de 
toenemende personeelsschaarste in de acute zorg, wordt dit nog een hele 
uitdaging. 
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