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Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de wet
Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de
deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over
de begroting 2020. De jaarstukken worden ter kennisname voorgelegd, een besluit of zienswijze
wordt niet gevraagd.
Daarnaast wordt de raad gevraagd een wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) goed
te keuren. De GR noemt alle gemeenten bij naam en door samenvoegingen van gemeenten dient
er een wijziging aangebracht te worden in de GR.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de RAV;
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting van 2020 van de RAV;
3. De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord goed te
keuren.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). De gemeenschappelijke
regeling RAV, waar in totaal 45 gemeenten bij horen, moet volgens de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Naast
de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 heeft de RAV op 11 april 2019 ook een wijziging in de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) gestuurd. Deze wijziging komt voort uit twee
samenvoegingen van diverse gemeenten.
Begroting 2020
Zorgverzekeraars en het rijk financieren de RAV Brabant Midden-West-Noord voor 100%. De
begroting 2020 van de RAV is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in
opgenomen. De begroting 2020 is op 11 april 2019 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de
RAV Brabant Midden-West-Noord. De gemeenteraad kan beleidsmatige en/of financiële
aandachtspunten meegeven aan het Algemeen Bestuur van de RAV. Het Algemeen Bestuur stelt
de begroting vast in haar vergadering van 3 juli 2019.
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Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 1.047.411. Het resultaat is als volgt
opgebouwd en de volgende bestemming wordt voorgesteld:
• Meldkamer Brabant-Noord: € 49.068 negatief en onttrekking aan de Reserve aanvaardbare
kosten (RAK).
• Meldkamer Midden- en West-Brabant: € 287.179 positief en toevoeging aan de RAK.
• RAV Brabant-Noord: € 62.729 positief en toevoeging aan de RAK.
• RAV Midden- en West-Brabant: € 679.427 positief en toevoeging aan de RAK.
• Overige activiteiten: € 67.144 positief en toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve.
De Reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget
aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de
RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 12 februari 2019 heeft u ter kennisname de Raadsmemo kaderbrief begroting RAV 2020
ontvangen.
Beoogd resultaat:
De gemeenschappelijke regeling RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van
ambulancezorg. Hierbij wil de RAV het volgende bereiken:
- de best passende zorg voor de patiënt;
- behouden van het niveau van de ACE-status op het meldkamer-uitvraagsysteem;
- ruimschoots voldoen aan de WAZ-vereisten;
- optimale samenwerking in de MKA Noordoost-Brabant. Op basis van de wet
Gemeenschappelijke Regelingen moet een sluitende begroting goedgekeurd worden door een
meerderheid van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt op 3 juli 2019 door het
Algemeen Bestuur van de RAV vastgesteld.
Keuzemogelijkheden:
Niet van toepassing.
Argumenten:
1.1. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en
lasten over 2018.
De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en lasten
over 2018 en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening kent een
positief resultaat van € 1.047.411. Het positief saldo van de RAV wordt niet uitgekeerd aan de
deelnemende gemeenten maar wordt verrekend met de betreffende reserves zoals voorgesteld
door het Bestuur van de RAV.
2.1. De begroting 2020 is kostendekkend.
De begroting 2020 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.
2.2. De gemeentelijke bijdrage voor 2020 is nul eurocent.
De RAV wordt volledig gefinancierd door de Zorgverzekeraars en het Rijk. Er wordt geen
gemeentelijke bijdrage gevraagd.
3.1. De wijziging van de GR hangt samen met twee samenvoegingen van diverse gemeenten.
De GR noemt alle deelnemende gemeenten bij naam. De samenvoeging per 1 januari 2017 van
de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel tot de gemeente Meierijstad en de
samenvoeging per 1 januari 2019 van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de
gemeente Altena, maakt het daarom noodzakelijk om de GR aan te passen. De GR is gewijzigd
volgens deze herindeling wat maakt dat de gemeenschappelijke regeling (GR) van 41 gemeenten
wordt. Verder is de regeling ongewijzigd.

Z/039894 AB/025485

Rechtsvorm RAV
In de afgelopen jaren zijn er vanuit de gemeenten veel vragen gesteld over de rechtsvorm van de
RAV. Door de gewijzigde wetgeving zijn gemeenten immers verantwoordelijk voor een
organisatie, die geen gemeentelijke taak (meer) uitvoert en waarbij de zeggenschap over beleid
en financiering is belegd bij de minister van VWS en de zorgverzekeraars. De RAV heeft laten
onderzoeken of een GR de juiste rechtsvorm is om flexibel te zijn en optimaal te kunnen inspelen
op alle ontwikkelingen. Uit het onderzoek blijkt dat een stichting zonder winstoogmerk het beste
voldoet aan de door het bestuur geformuleerde uitgangspunten en voorwaarden. Het omvromen
van de huidige GR naar een stichting heeft echter forse financiële consequenties, oa.a. vanwege
de verplichte wisseling van pensioenfonds. Omdat er nog geen zekerheid is over welk stelsel voor
ambulancezorg gekozen gaat worden, welke rechtsvorm daar het beste bij past én gezien de
grote financiële consequenties, heeft het bestuur van de RAV er in 2017 voor gekozen om de
landelijke ontwikkelingen af te wachten. Verwacht wordt dat er in september 2019 meer
duidelijkheid is over de toekomstige kaders. In dat geval zal de rechtsvorm van de RAV
heroverwogen worden. Voor de gemeente heeft het in stand houden van de huidige rechtsvorm
geen financiële consequenties.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiering van de RAV is volledig belegd bij de zorgverzekeraars. Er zijn geen gevolgen voor
de gemeentelijke begroting, er is geen gemeentelijke bijdrage nodig.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De zienswijze sturen we naar het Algemeen Bestuur van de RAV. Het Algemeen Bestuur kan bij
de definitieve vaststelling van de begroting de zienswijze meewegen.
Uitvoering en evaluatie:
De RAV voert de plannen volgens afspraak uit en legt daar verantwoording over af.
Zowel college als raad worden gevraagd pagina 9 van de ‘Gemeenschappelijke regeling RAV
Brabant Midden-West-Noord versie 5’ (bijlage 3) te ondertekenen.
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de RAV;
2.
Een positieve zienswijze te geven op de begroting van 2020 van de RAV;
3.
De aangepaste Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord goed
te keuren.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic
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P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mailbericht RAV Wijziging GR begroting en jaarstukken
Brief wijziging GR RAV
GR RAV versie 5
Aanbiedingsbrief RAV begroting 2020
Begroting 2020 RAV
Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 RAV
Jaarstukken 2018 RAV
Accountantsverslag 2018 RAV
Raadsbesluit
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