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Onderwerp
Jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 RAV BMWN

Advies
1.

De jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te nemen

2.

Een positief gevoel uit te spreken over de concept begroting

Inleiding
De RAV BMWN is een gemeenschappelijke regeling die zich nog niet kan opheffen vanwege
arbeidsmatige zaken, zoals pensioen aanspraken, voor het onderhavige personeel. De wettelijke
verantwoordelijkheid voor de ambulancevoorziening zijn enkele jaren geleden overgegaan van de
gemeenten naar zorgverzekeraars. Omdat de GR nog bestaat, moeten ook de formele stappen van de
P&C-cyclus worden afgerond. Omdat er geen geld meer voor deze GR op de begroting staat, wordt niet
gevraagd om een zienswijze. De raad kan maximaal maar gevoelen uitspreken over de concept
begroting. De jaarstukken zijn ter kennisname toegezonden.

Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke vereisten van deze GR

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.

De jaarstukken zijn ter kennisgeving toegezonden
In de aanbiedingsbrief is aangegeven dat de stukken slechts ter kennisgeving zijn
toegezonden. De formele verantwoordelijkheid berust niet meer bij gemeenten; al een aantal
jaren hebben wij ook geen begrotingspost meer voor dit doel.

2.

De koers is gericht op samenwerking met sociaal domein

Uit stukken die eind 2017 zijn toegezonden, waarin gemeenten eenmalig hebben kunnen
dienen als doorgeefluik naar AED-beheerders, blijkt dat de RAV zich in toenemende mate
bewust is van het belang van een dekkend netwerk van voorliggende, preventieve
voorzieningen. Zij dragen nu ook actief bij aan het in standhouden en op peil brengen van een
AED-netwerk omdat daarmee de levenskansen bij calamiteiten stijgen. De begroting volgt
altijd op de koers zoals deze in de kaderbrief is geschetst. Deze kaderbrief is onlangs ter
kennisneming aan de gemeenteraden verzonden. De concept begroting lijkt een accurate
vertaling van deze kadernota, vandaar het advies om als raad er een positief gevoel over uit te
spreken.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t.

Communicatie
Na behandeling van dit advies in de cie S&B, zal het DB van de GR geïnformeerd worden over het
gevoelen van de raad van Uden.

Vervolg
n.v.t.

Bijlagen
1.

Jaarstukken 2017

2.

Concept begroting 2019

3.

Aanbiedingsbrief
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