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Aan de raad
Inleiding
Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij de VRBZO. De GGD
is daarbij verantwoordelijk voor de rijdienst. De meldkamer ambulancezorg en het stafbureau zijn
binnen VRBZO georganiseerd.
Met het oog op de komende aanbesteding van de ambulancezorg vanaf 2018 hebben de Dagelijks
Besturen van GGD en VRBZO in het najaar van 2014 de opdracht tot een onderzoek gegeven
naar de positionering van de RAV. De besturen van zowel GGD als VRBZO vinden het namelijk
belangrijk dat de vergunning voor de ambulancezorg in publieke handen blijft en willen de beste
uitgangspositie voor de aanbesteding.
Op grond van de uitkomsten van het onderzoek hebben de Dagelijks Besturen van GGD en
VRBZO besloten om per 1 januari 2016 alle RAV-activiteiten onder te brengen bij de GGD,
vervolgens hebben zij de e Algemeen Besturen van GGD en VRBZO voorgesteld hetzelfde te
besluiten. Hierover is uw raad middels een Informatienota (nr. 20150408) geïnformeerd.
Inmiddels hebben de Algemeen Besturen ook het besluit genomen alle RAV-activiteiten per 1
januari 2016 onder te brengen bij de GGD en vragen nu de gemeenteraden, ondanks dat het niet
wettelijk verplicht is, hun zienswijzen op dit besluit kenbaar te maken.

Beslispunten
1. In te stemmen met bijgevoegde (concept)zienswijze en deze uiterlijk 18 juni kenbaar te
maken aan de dagelijks besturen van de GGD en VRBZO.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 12-5-2015
Beoogd effect
De overdracht van alle RAV-activiteiten naar de GGD tijdig en dus uiterlijk op 31 december
2015 te laten plaatsvinden. De ambulancezorg is dan vanaf het boekjaar 2016 volledig
onderdeel is van de GGD.
Argumenten
1.1 Overdracht leidt tot sterkere positie m.b.t. aanbesteding
In 2018 wordt de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend. Zowel de GGD als
de Veiligheidsregio verwacht dat met de huidige constructie (ondergebracht bij zowel de
GGD als bij de VRBZO) niet de meest concurrerende inschrijving gedaan kan worden,
waardoor de RAV in de huidige constructie haar vergunning zou kunnen verliezen. Het
belang van één organisatie in het traject van de nieuwe vergunningverlening is duidelijk.
Het rapport beschrijft dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD.

1.2 Overdracht verloopt budgettair neutraal
Uitgangspunt van beide besturen is dat de overgang voor gemeenten niet per saldo tot een
hogere gemeentelijke bijdrage mag leiden.
Uitvoering
GGD en VRBZO hebben de colleges van burgemeester en wethouders verzocht om het
voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen, om de raad in de gelegenheid te stellen een
zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzeprocedure is op dit voorgenomen besluit niet wettelijk
verplicht maar de besturen van GGD en VRBZO vernemen wel graag de zienswijze van de raad.
In de vergaderingen van 3 juli 2015 voor het AB VRBZO en 1 juli 2015 voor het AB GGD kan dan
een definitief besluit worden genomen.
Bijlagen
1. Brief van GGD aan colleges van B&W van de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
2. Conceptbrief aan Algemeen Bestuur GGD inzake zienswijze op voorgenomen besluit
positionering RAV.
3. Informatienota aan de raad “Ambulancezorg positionering RAV 2016 (nr. 20150408) incl.
bijlagen
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