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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 2021. 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. Kennis nemen van de jaarstukken 2019 van de RAV;
2. Geen zienswijze indienen op de begroting 2021 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 45 gemeenten bij horen, moet volgens de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 4 februari 2020 heeft u ter kennisname de Raadsmemo kaderbrief begroting RAV 2021
ontvangen.
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 2021.
Argumenten:
1.1. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en
lasten over 2019.
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De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de baten en lasten
over 2019.
2.1. De begroting 2021 is kostendekkend.
De begroting 2021 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.
2.2. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is nul eurocent.
De RAV wordt volledig gefinancierd door de Zorgverzekeraars en het Rijk. Er wordt geen
gemeentelijke bijdrage gevraagd.
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 gemeente worden naar het Algemeen Bestuur van de RAV verstuurd. Het
Algemeen Bestuur kan bij de definitieve vaststelling van de begroting de zienswijze meewegen.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
1.
Kennis nemen van de jaarstukken 2019 van de RAV;
2.
Geen zienswijze indienen op de begroting 2021 van de RAV.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Jaarstukken 2019 RAV: https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie/jaarstukken/
2. Begroting 2021 RAV: https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie/begroting/
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
A. Aanbiedingsbrief RAV begroting 2021
B. Aanbiedingsbrief RAV jaarstukken 2019
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