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28 juni 2018

Onderwerp
Concept beleidsbegroting 2019 van de GR Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden West
Noord (RAV Brabant MWN)

Steenbergen; 15 mei 2018

Aan de raad,
1.

Inleiding

De concept beleidsbegroting 2019 van de GR Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord (MWN) is op 14 april jl. en dus tijdig ontvangen. Het bestuur van de RAV vraagt de
gemeenteraden een eventuele zienswijze uiterlijk op 3 juli 2018 kenbaar te maken. De begroting wordt ter
vaststelling aangeboden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2018. De zienswijze
kan tijdig vastgesteld worden de raad in zijn vergadering van 28 juni a.s..
2.

Achtergrond

De GR RAV Brabant MWN is een gemeenschappelijke regeling van 43 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.
Bestuurlijk belang
Iedere deelnemende gemeente heeft een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Elk college wijst dit
lid uit zijn midden aan, zo spoedig mogelijk na de benoeming van de wethouders na de verkiezing van de
leden van de raad. Vanuit het algemeen bestuur hebben minimaal vijf leden plus een voorzitter zitting in
het dagelijks bestuur.
Financieel belang
De zeggenschap over beleid en financiering van de GR RAV Brabant MWN is belegd bij het Ministerie
van VWS en de zorgverzekeraars. De bijdrage vanuit de gemeenten bedraagt dan ook C 0,Een vijftal programma’s worden door de RAV Brabant MWN onderscheiden:
1. Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord
- Declarabele meldingen 2018: 42.500
- Declarabele meldingen 2019: 40.500
De nalevingscore conform ProQA protocollen is in beide járen 920Zo.
2. Meldkameractiviteiten in de regio Midden- en West-Brabant
- Declarabele meldingen 2018: 83.000
- Declarabele meldingen 2019: 80.000
Ter inzage ligt: aanbiedingsbrief (BEM1803102), jaarstukken 2017 en begroting 2019 (e1801394), richtlijnen begroting
2019, zienswijze, concept brief zienswijze begroting 2019 RAV Brabant MWN

De nalevingscore conform ProQA protocollen is in beide járen 920Zo
3. Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord
- Totale ritten 2018: 53.500
- Totale ritten 2019: 50.000
Het overschrijdingspercentage voor het spoedvervoer:
Responstijd A1 ritten (melding- aankomst binnen 15 minuten): 5,50Zo
Responstijd A2 ritten (melding- aankomst 30 minuten): 50Zo
4. Ambulancehulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant
-Totale ritten 2018: 102.500
- Totale ritten 2019: 96.000
Het overschrijdingspercentage voor het spoedvervoer:
Responstijd A1 ritten (melding- aankomst binnen 15 minuten): 5,50Zo
Responstijd A2 ritten (melding- aankomst 30 minuten): 50Zo
5. Overige activiteiten, zoals de verhuur van auto’s aan huisartsenposten
Zienswijze
De regionale werkgroep financiën heeft advies uitgebracht ten aanzien van de jaarstukken 2017 en de
beleidsbegroting 2019. Dit advies is verwerkt in de bijgesloten zienswijze.
Financiële- en beleidsmatige richtlijnen
De eerder door gemeenten gestelde beleidsmatige richtlijnen aan de beleidsbegroting 2019 van de RAV
zijn opgenomen in de zienswijze (punten 1 t/m 3) van de regionale werkgroep.
3.

Overwegingen

In de bijgesloten zienswijze zijn de inhoudelijke en financiële overwegingen opgenomen.
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 2019 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 4 juli 2017
informeren over de beleidsvorming zoals deze in de gemeente Steenbergen heeft plaatsgevonden.
7.

Voorstel

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.
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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 5,507o
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.
Hoogachtend,
Z
\
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,)
de secretaris

de burgemeester
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