GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

17 mei 2022

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Jaarstukken 2021, begroting 2023 en
wijziging GR RAV Brabant MWN

Portefeuillehouder :

Henri Willems

Samenvatting:
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de
begroting en jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Over de begroting 2023 wordt een
zienswijze gevraagd. De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aangeboden. Over de wijziging van de
GR wordt uw goedkeuring gevraagd

Voorgesteld besluit:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de RAV
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de RAV
Akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0

Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere (regio)gemeentes. Dit is
ook van toepassing op het taakveld van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Volgens de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moeten de begroting, de jaarrekening en een wijziging
van de GR aan de deelnemende gemeentes worden voorgelegd.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Beoogd resultaat:

De gemeenschappelijke regeling RAV heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van
ambulancezorg
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Keuzemogelijkheden:

U kunt besluiten wel een zienswijze op de begroting 2023 in te dienen en niet akkoord te gaan
met de wijziging in de GR

Argumenten:
1. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van de baten en lasten over 2021 en kent een positief saldo van € 489.000 ten
opzichte van een begroot resultaat van € 0.
2. De begroting 2023 is kostendekkend. Er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.
3. De aanpassing in de GR is noodzakelijk door twee gemeentelijke heindelingen, namelijk
Maashorst en Land van Cuijk. De GR RAV is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van
versie 6

Financiële gevolgen en dekking:
Voor de RAV is geen gemeentelijke bijdrage nodig en dus zijn er geen gevolgen voor onze
gemeentelijke begroting. De financiering van de RAV is belegd bij de zorgverzekeraars.

Risico’s:

Communicatie:

Uw besluit wordt naar het Algemeen Bestuur van de RAV gestuurd.

Uitvoering en evaluatie:

Voorstel:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de RAV
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de RAV
Akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief RAV jaarstukken 2021
Bijlage 2: Jaarstukken RAV 2021
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief RAV begroting 2023
Bijlage 4: Conceptbegroting RAV 2023
Bijlage 5: Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling RAV versie 7.0
Bijlage 6: Gemeenschappelijke Regeling RAV versie 7.0
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