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Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Wat adviseert het college te besluiten?
1. De raad voor te stellen geen zienswijze te geven op de Kaderbrief begroting 2023
van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, omdat de raad
geen wensen en bedenkingen heeft bij deze kaderbrief.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) voert namens
deelnemende gemeenten taken uit. De kaderbrief betreft vooral een uiteenzetting van
beleidsmatige ontwikkelingen. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige
en/of financiële aandachtspunten meegeven. Er zijn voor de gemeenten die aan deze
gemeenschappelijke regeling deelnemen geen financiële consequenties.
Welk resultaat willen we bereiken?
We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de RAV hanteert.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de
RAV.
Een belangrijke ontwikkeling die de RAV benoemt voor 2023 is de inzet op zorgdifferentiatie.
Dit houdt in dat het RAV een breed aanbod in ambulancezorg biedt, waarbij de patiënt wordt
vervoerd of ter plaatse geholpen wordt. Door hier meer mogelijkheden in te bieden, wil de
RAV de ambulancezorg beter laten aansluiten op de zorgvraag van de patiënt.
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Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 Het is niet nodig om een zienswijze te formuleren op de kaderbrief begroting 2023
aangezien er geen gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd.
Sinds de oprichting van de gemeenschappelijke regeling in 2006 werkt de RAV met een
begroting die volledig is gedekt door het aan hen toegekende budget vanuit de
zorgverzekeraars. De RAV heeft geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten
in de gemeenschappelijke regeling nodig gehad.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Niet van toepassing.
Bijzonderheden
Niet van toepassing.
Risico’s
Niet van toepassing.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De RAV is een financieel gezonde organisatie. Aangezien de RAV werkt met een begroting die
volledig gedekt is door het budget vanuit de zorgverzekeraars, is er geen financiële bijdrage
van de deelnemende gemeenten nodig in 2023.
b. Communicatie
Niet van toepassing.
c. Uitvoering
Niet van toepassing.
d. Overlegd met
- Merlijn Kurvers, programmamanager Welzijn en Zorg
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