GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

18 mei 2021

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Wijziging GR, jaarstukken 2020, begroting 2022 RAV

Portefeuillehouder :

Pierre Bos

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-WestNoord wijzigt vanwege de herindeling van de gemeente Haaren. Daarnaast biedt de RAV zijn
begroting 2022 en jaarstukken 2020 aan. Van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze
gevraagd over de begroting 2022. De jaarrekening en het jaarrekeningresultaat worden ter
kennisname voorgelegd, een besluit of zienswijze wordt niet gevraagd.
Er zijn geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting, er is geen gemeentelijke bijdrage nodig.
Voorgesteld besluit:
1. Toestemming geven voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant
Midden-West-Noord;
2. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV;
3. Geen zienswijze indienen op de begroting 2022 van de RAV.

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 41 gemeenten bij horen, moet volgens de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten.
Daarnaast wordt ook een wijziging van de GR voorgesteld, door de herindeling van de gemeente
Haaren.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Niet van toepassing.
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Beoogd resultaat:
De gemeenschappelijke regeling RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van
ambulancezorg.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen een zienswijze in te dienen over de begroting 2022.
Argumenten:
1.1.
De voorgestelde wijziging is nodig vanwege het opheffen van de gemeente Haaren.
De RAV Brabant Midden-West-Noord is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 41
gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost. In
de nieuwe regeling zal in de aanhef van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord de
gemeente Haaren worden verwijderd, waardoor er sprake is van 41 deelnemende
gemeenten.
2.1.

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en
lasten over 2020.
De jaarrekening is onder voorbehoud goedgekeurd door de accountant. Er is een
voorbehoud omdat er één onderdeel nog niet is afgerond. Het betreft de controle van de
Zorgbonus. De RAV Brabant MWN heeft aan haar professionals die hiervoor in
aanmerking komen een zorgbonus verleend volgens de Subsidieregeling bonus
zorgprofessionals COVID-19.
Het is de taak van de accountant om dit jaar aanvullend op de controle vast te stellen dat
RAV Brabant MWN aan de voorwaarden van de bonusregeling heeft voldaan en dat de
verantwoording over de Zorgbonus correct en volledig is ingevuld. Ten tijde van de
accountantscontrole heeft het Ministerie van VWS nog geen controleprotocol beschikbaar
gesteld. Dit betekent dat het voor de RAV Brabant MWN en veel andere organisaties nog
onzeker is hoe kan worden vastgesteld dat volledig aan voorwaarden van de
bonusregeling is voldaan. Uitsluitsel hierover wordt op korte termijn verwacht.

2.2.

Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur voor om in 2021 € 5.000 euro
beschikbaar te stellen ter verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente.
In 2020 had de RAV een positief resultaat van € 174.000. Het Dagelijks Bestuur stelt voor
om in 2021 € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking
of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeente.

3.1.

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is nul eurocent
De RAV wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars en het Rijk. Er wordt geen
gemeentelijke bijdrage gevraagd.

Covid-19-crisis
Ritaanbod en aanrijtijden:
Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. De crisis had een groot effect op de
reguliere dienstverlening van de RAV. Er was een groot ritaanbod van Corona besmette
patiënten, maar het reguliere ambulancevervoer nam af. Hierdoor bleef de ritproductie achter op
het verwachte nieuwe. Er was een stijging van de gemiddelde duur van de hulpverleningen. Dit
kwam onder andere door het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, de
schoonmaak en het luchten van de ambulances.
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Daarbij was er sprake van hoge pieken in ziekteverzuim. Dit leidde tot forse verslechtering van de
prestaties. Het overschrijdingspercentage van ritten met urgentie A1 in onze regio (regio BrabantNoord) scoorde 8,7% in 2020.
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 zienswijzen van alle gemeenten worden naar het Algemeen Bestuur van de RAV verstuurd.
Het Algemeen Bestuur kan bij de definitieve vaststelling van de begroting de zienswijze
meewegen.
Wanneer het Algemeen bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021 instemt met het beschikbaar
stellen van € 5000 per gemeente ter versterking of verbetering van het AED-netwerk zullen
gemeenten op de hoogte worden gesteld van het aanbod en de wijze waarop dit bedrag kan
worden aangevraagd.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel::
1.
Toestemming geven voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord;
2.
Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV;
3.
Geen zienswijze indienen op de begroting 2022 van de RAV.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic
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