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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020 

 

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: 

 

 Tot het indienen van de onderstaande zienswijzen op de concept beleidsbegroting 2021 van de GR 

RAV Brabant Midden-West-Noord: 

 

1. De raad vraagt nogmaals aandacht bij het DB en AB voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn 

waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord extra aandacht  besteed aan gemeenten (met 

kernen) waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2019, 

hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheiduitbreiding en/of verbeterde spreiding 

maar ook in de vorm van ondersteuning bij het inrichten van AED netwerken met de 
geadviseerde 6-minutenzones  in deze gemeenten. 

 

2. 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. 

 

3. De raad verzoekt de RAV om na de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorg de 

mogelijkheden om over te gaan naar de meeste geschikte rechtsvorm voor te leggen aan het 

algemeen bestuur. Deze overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) 

gevolgen.  

 

4.  De raad verzoekt de RAV om de gemeenten in 2020 een voorstel te doen voor een nieuwe set 

prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de ambulancezorg te meten. De prestatie-indicatoren 

voor het spoedvervoer maken hier onderdeel van uit:  

Responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5% 

Responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5% 

 

Steenbergen, 25 juni 2020 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

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


