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Kennisnemen van:
Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord (RAV)
Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de RAV omvat het werkgebied van de twee
veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Het werkgebied van de RAV
Brabant Midden-West-Noord bestaat uit in totaal 41 gemeenten in Noord-Brabant.
De GR RAV moet volgens de Wet van de Gemeenschappelijke regelingen de begroting
voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt hierop een
zienswijze gevraagd. De jaarrekening 2019 en het jaarrekeningresultaat worden ter kennisname
voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, een besluit of zienswijze wordt niet gevraagd.
De RAV heeft op 14 april jl. de jaarstukken 2019 en begroting 2021 met een digitale link aan de
gemeenteraad opgestuurd. Het Algemeen Bestuur van de RAV dient de begroting 2021 goed te
keuren en te besluiten over de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2019. De effecten
van de coronacrisis voor de reguliere werkzaamheden en de financiën zijn nog niet te overzien op
moment van schrijven van de jaarrekening (maart 2020), maar het heeft een grote impact:
 Hogere kosten als gevolg van verhoogde paraatheid en verbruik van middelen;
 Prestatieverslechtering als gevolg van verhoogd ritaanbod en langere ritduur.
Deze GR is, als gevolg van overheveling van verantwoordelijkheden, verder ‘leeg’ maar wordt nog
in stand gehouden vanwege de door personeel opgebouwde rechtszekerheid; die mag niet
worden aangetast. Er is geen sprake van gemeentelijke bijdragen.

Kernboodschap
1. Jaarrekening 2019 is helder
De jaarrekening is goed opgebouwd en geeft verklaringen voor de verschillen en de uitvoering
van de taken in 2019. Het jaar 2019 is geëindigd met een negatief resultaat van € 370.633. Per
saldo wordt het negatieve resultaat veroorzaakt door de kosten voor het versterken van de AEDnetwerken binnen de gemeenten.
Het negatieve resultaat van de RAV wordt niet verrekend met de deelnemende gemeenten,
gemeenten leveren ook geen financiële bijdrage. Het wordt verrekend met de daarvoor bedoelde
reserves.
2. De begroting 2021 is sluitend
De begroting 2021 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.
3. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen zijn opgenomen in de begroting 2021.
Bij de RAV staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid staat hoog in het
vaandel. De RAV is altijd op zoek naar verbetering van haar dienstverlening. De doelstelling van
de RAV is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en
binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Voor 2021 zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
 Wet Ambulancezorg: Door de ambulancezorg wettelijk aan te merken als NEDAB (nieteconomische dienst van algemeen belang) wordt voorkomen dat Europese aanbesteding
plaats dient te vinden. Een mooie ontwikkeling, die de druk van de ketel haalt;
 Wet Ambulancezorg: De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15
minutennorm, worden nu ook door het ministerie erkent. De verwachting is dan ook dat in
de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg.
In dit kader noemt de minister een aantal belangrijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot
verbetering binnen de ambulancezorg:
o zorgcoördinatie (gezamenlijke beoordeling van de zorgvraag);
o zorg- en functiedifferentiatie (de juiste ambulancezorgverlener voor de juiste
acute zorgvraag);
o het sturen op inhoudelijke zorgindicatoren.
 Steeds nauwer en beter gaan samenwerken met ketenpartners: samen kan de RAV
ervoor zorgen dat de patiënt precies die zorg krijgt die hij nodig heeft. Zorgcoördinatie is
daarbij de stip op de horizon van de RAV;
 Zorgcoördinatie: In 2019 werd de RAV geselecteerd om per 1 januari 2020 te starten met
de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio. De RAV ontvangt hiervoor via de
zorgverzekeraars subsidie van VWS. In 2021 verwacht de RAV deze pilot te kunnen
evalueren;
 Zorgdifferentiatie: Het streven is om te komen tot differentiatie in het niveau van de
ambulancezorg. Het streven is om in 2021 een breed aanbod in de hulpverlening te
kunnen bieden:
o Verpleegkundig specialisten in het primair proces: In 2019 startte in de regio
Midden-Brabant een pilot waarbij verpleegkundig specialisten worden ingezet in
het primair proces. Zij opereren als soloverpleegkundige, daar waar meer kennis
en expertise nodig is dan de reguliere ambulancezorg kan leveren. Onnodig
vervoer kan hiermee vaak worden voorkomen. Het doel van de RAV is om vanaf
2022 verpleegkundig specialisten in te zetten in het primair proces. Het jaar 2021
is daarom een belangrijk jaar in de voorbereiding om te komen tot voldoende
capaciteit om dit uit te kunnen voeren;
 Personeel: Het grote knelpunt in de paraatheidsuitbreiding is personeel. Het is al jaren erg
lastig om voldoende geschikt personeel te werven, en het personeelstekort in de acute
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zorg zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. De RAV Brabant MWN heeft de
laatste jaren veel aandacht besteed aan het bevorderen van de instroom van nieuwe
medewerkers, duurzame inzetbaarheid van het zittende personeel en efficiëntere
capaciteitsplanning;
Vanwege o.a. de forse volumegroei van de afgelopen jaren en het personeelstekort is de
95% dekkingsnorm voor de meeste RAV’s in Nederland niet haalbaar. In samenwerking
met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak
mogelijk behalen van 15- minuten-norm bij urgentie A1. Er is een tijdsplanning gemaakt
van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen, met als doel een stapsgewijze verbetering
van de prestaties. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen
valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel, met name
ambulanceverpleegkundigen. Zowel de RAV Midden- en West-Noord als de RAV
Brabant-Noord verwacht daarom in 2021 maximaal 94,5% dekking te kunnen behalen.

Kanttekeningen
Jaarrekening nog zonder controleverklaring
De jaarrekening is nog niet vergezeld van een controleverklaring. Deze verklaring komt later.
Waar vorig jaar nog een rechtmatigheidsprobleem was, heeft de accountant voor dit jaar bij de
jaarstukken wel al opgenomen dat hij voornemens is om de rechtmatigheid te geven.
Communicatie
Er zal geen zienswijze worden gegeven op de begroting 2021.
Participatie
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Het beleid uit de begroting draagt bij aan een duurzame gezondheid voor inwoners van
Meierijstad.
Financiën
Omdat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd, hebben de jaarstukken 2019 en de
begroting 2021 geen invloed op de gemeentelijke begroting.
De jaarrekening 2019 van de RAV sluit met een negatief resultaat van € 370.633. De begroting
2021 van de RAV is sluitend.
Planning
 Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst.
 Uiterlijk 1 juli 2020 wordt het besluit van het college gecommuniceerd aan het AB van de
RAV.
 Tijdens het AB van 2 juli 2020 worden alle zienswijzen behandeld.
Ter inzage documenten
-
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Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019
2. Aanbiedingsbrief begroting 2021
3. Jaarverslag 2019
4. Begroting 2021
5. Accountantsverslag 2019

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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