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Toekomstige positionering regionale ambulancezorg

Geachte college,
Momenteel is de Veiligheidsregio vergunninghouder voor ambulancezorg in de regio Zuidoost-Brabant
en is de rijdienst ondergebracht bij de GGD. Naar verwachting wordt in 2018 de vergunning voor de
ambulancezorg opnieuw verleend door het ministerie van VWS. Met de huidige constructie kan niet de
meest concurrerende inschrijving worden gedaan en lopen we het risico dat we de vergunning
verliezen. De besturen van zowel GGD als VR vinden het belangrijk dat de vergunning voor de
ambulancezorg in publieke handen blijft en willen de beste uitgangspositie voor de aanbesteding.
De dagelijkse besturen van GGD en Veiligheidsregio hebben daarom de opdracht gegeven tot een
onderzoek naar de toekomstige positionering van de RAV.
Inmiddels is het onderzoeksrapport opgeleverd. Het eindrapport beschrijft dat de RAV het beste kan
worden ondergebracht binnen de GGD. De Algemene Besturen hebben het voorgenomen besluit
genomen om per 1 januari 2016 de RAV-activiteiten, die nu bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht,
over te dragen aan de GGD.
In bijgaande oplegnotitie en het eindrapport van Andersson Elffers Felix treft u achtergrondinformatie
aan over het voorgenomen besluit.
Ik verzoek u om het voorgenomen besluit aan uw gemeenteraad voor te leggen om de raad in de
gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze procedure is op dit
voorgenomen besluit niet wettelijk verplicht maar de besturen van de GGD en de Veiligheidsregio
vernemen wel graag de zienswijze van uw raad.
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Als uw raad zijn zienswijze wil inbrengen dan verzoek ik u om de zienswijze uiterlijk 18 juni a.s. aan de
dagelijkse besturen van de GGD en de Veiligheidsregio kenbaar te maken, zodat deze kan worden
meegenomen bij de besluitvorming in de algemene besturen op 1 en 3 juli a.s.

Hoogachtend,
Mede namens het bestuur van de Veiligheidsregio,

M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter bestuur GGD Brabant-Zuidoost
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