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Onderwerp: Ambulancezorg positionering RAV 2016

Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Het voorstel van de Dagelijkse Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
(VRBZ)) om de taken van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) onder te brengen bij
de GGD Brabant-Zuidoost
Inleiding
Op grond van de uitkomsten van een onderzoek naar de positionering van de RAV stellen de
Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO, de Algemene Besturen van GGD en VRBZO
voor om een besluit te nemen over de positionering van de RAV bij de GGD.
Kernboodschap
Op dit moment zijn taken van de RAV ondergebracht bij zowel de GGD als bij 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
Dagelijkse Besturen van de GGD en VRBZO in het najaar van 2014 de opdracht tot een
onderzoek gegeven naar de positionering van de RAV. Om de RAV een zo goed mogelijke
uitgangspositie te bieden voor deze aanbesteding is het gewenst om de organisatie in één
hand te brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat de RAV de beste uitgangspositie voor de
aanbesteding heeft bij de GGD.
Vervolgstappen
De Algemene Besturen van GGD en VRBZO vergaderen respectievelijk in maart en april.
Tijdens deze vergadering zullen beide Algemeen Besturen een besluit nemen over het
voorstel van de Dagelijkse Besturen, wat vervolgens zal worden voorgelegd aan de
gemeenten, zodat zij een zienswijze kunnen geven.
In juli vergaderen beide Algemeen Besturen weer en dan er vervolgens een definitief besluit
genomen worden. Het streven is om de overdracht op 31 december 2015 te hebben
afgerond.
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