
 

 

 

 

 

 *BM1801922* 

  BM1801922 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018 

 

Gelet op:  

- de bepalingen van de gemeentewet, met name artikel 108;  

- de Tijdelijke Wet op de ambulancezorg (TWaz); 

- de bepalingen van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen;  

- de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- 
Noord; 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord.  

2. Tot het indienen van de onderstaande zienswijze op de concept beleidsbegroting 2019 van de 

GR RAV Brabant Midden-West-Noord: 

 

1. 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. 

2. 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.   

3. De raad gaat er van uit 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.  

4. De raad gaat er van uit dat de RAV  het verhoogde budget voor uitbreiding van de 

paraatheiduitbreiding 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.  

5.De raad gaat er van uit dat hij voor 1 juli 2019 wordt geïnformeerd over de gerealiseerde 

paraatheiduitbreiding in het eerste halfjaar 2019 en over de verwachte uitbreiding voor de 

2e helft van 2019. 

 

 

Steenbergen, 28 juni 2018 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


