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Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant
Midden-West-Noord (hierna: RAV) is vastgesteld in 2009 en is aan herziening toe.
Voorgesteld besluit :
in te stemmen met de tekst van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant
Midden-West-Noord conform bijlage 2.
Inleiding/probleemstelling:
De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant
Midden-West-Noord (hierna: RAV) is vastgesteld in 2009 en is om een aantal redenen aan
herziening toe:
 de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen die verplichten tot aanpassing
(waar nodig) voor 1 januari 2016;
 het opheffen van de gemeenten Lith en Maasdonk;
 de veranderde werkwijze van bestuur en directie.
Ook zijn er een aantal technische en redactionele wijzigingen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De huidige gemeenschappelijke regeling van de RAV dateert van 2009.
Beoogd resultaat:
Een uniforme, rechtmatige uitgangssituatie binnen het werkgebied van de gemeenschappelijke
regeling om vandaar uit te kunnen werken aan de borging van juiste uitvoering van taken in
passende rechtsvorm.
Keuzemogelijkheden:
Het AB RAV Brabant Midden-West –Noord is akkoord
Deze gewijzigde regeling is besproken in de vergadering van 2 juli 2015 van het Algemeen
Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord en akkoord bevonden voor doorgeleiding naar
colleges en gemeenteraden.
Het gaat om formele wijzigingen
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De wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk, maar een formaliteit.
Rondom de Regionale ambulancevoorziening is de laatste jaren veel veranderd. Of een
gemeenschappelijke regeling nu nog de juiste rechtsvorm is, is niet duidelijk. Daarom wordt u
voorgesteld om de GR-RAV te laten onderzoeken welke rechtsvorm de meest geschikte is.
Argumenten:
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RAV
De behandeling van dit voorstel was tijdelijk opgeschort vanwege een fout in artikel 6 lid 2
waardoor het juridisch advies over het juiste te nemen besluit pas in oktober afgegeven kon
worden. De raadsvergadering van oktober was daardoor niet haalbaar. Een besluit nog in
december leidt niet tot problemen voor de GR-RAV.
Ondanks dat wordt voorgesteld om op zoek te gaan naar een alternatieve rechtsvorm moet in de
tussentijd de huidige GR up-to-date zijn. Hierin voorziet dit voorstel.
Stappenplan onderzoek alternatieve rechtsvorm
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond de ambulancezorg zijn met de invoering van de
Tijdelijke wet Ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2013 veranderd. De minister van VWS stelt nu
de voorwaarden voor het krijgen van een vergunning en het financiële macrokader vast. De
zorgverzekeraars sluiten prestatiecontracten met de RAV’s, met daarin eisen ten aanzien van de
kwaliteit en doelmatigheid van de ambulancezorg. Hierdoor is ambulancezorg niet langer een
publieke taak en is de wettelijke grondslag voor de instandhouding van de gemeenschappelijke
regeling RAV voor de gemeenten komen te vervallen. Daarnaast kent de RAV sinds haar
oprichting in 2006 een sluitende begroting zonder gemeentelijke bijdrage en heeft zij een
vergunning voor het leveren van ambulancezorg tot 1 januari 2018 op grond van de Tijdelijke wet
Ambulancezorg (Twaz). Gemeenten staan nu garant voor eventuele tekorten. Dit risico is echter
bijzonder klein omdat de RAV in de afgelopen jaren een solide reserve heeft opgebouwd. Ook de
financiële gevolgen van het eventueel vervallen van de vergunning zijn volgens de prognose op te
vangen. Omdat nu de vraag gesteld wordt of een gemeenschappelijke regeling voor de RAV de
meest ideale vorm is, heeft het Dagelijks Bestuur van de RAV de directie gevraagd om te
onderzoeken welke alternatieve rechtsvorm voor de RAV de uit de huidige regeling voortvloeiende
risico’s voor de gemeenten kan elimineren. Het voorstel is dan ook om onderzoek te doen naar
een alternatieve rechtsvorm en daarvoor drie stappen te doorlopen.
Stap 1. Onderzoek alternatieve rechtsvorm: 2e helft 2015
Stap 2. Uitwerking rechtspositionele gevolgen: 1e helft 2016
Stap 3. Bestuurlijke besluitvorming: 1e helft 2017.
Meer informatie over de aanleiding en het onderzoek naar de alternatieve rechtsvorm vindt u in
bijlage 5.
Financiële gevolgen en dekking:
geen
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
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In te stemmen met de tekst van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant
Midden-West-Noord conform bijlage 2.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Begeleidende brief wijziging GR RAV
2. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord
3. Vergelijking oud - nieuw GR RAV
4. Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord 2009
5. Stappenplan onderzoek alternatieve rechtsvorm
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Raadsbesluit
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