Van:
Aan:

Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Pelkmans-van Unen, Gezie
Bernheze; Boekel; Boxmeer; Boxtel; Cuijk; Den Bosch; Dongen; Gilze en Rijen; Goirle; Grave; Haaren; Heusden;
Hilvarenbeek; Landerd; Loon op Zand; Meierijstad; Mill; Oisterwijk; Oss; Oss; Sint Anthonis; Sint Michielsgestel;
Tilburg; Uden; postbus GRIF; Waalwijk; c.adriaanse@woensdrecht.nl; c.de.bie@woensdrecht.nl;
e.van.straaten@roosendaal.nl; gemeenteraad@oosterhout.nl; griffie@drimmelen.nl; griffie@etten-leur.nl;
griffie@halderberge.nl; griffie@moerdijk.nl; griffie@zundert.nl; griffier@alphen-chaam.nl; griffier@rucphen.nl;
K.Terstappen@bergenopzoom.nl; L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl; r.dam@roosendaal.nl;
raadsgriffie@breda.nl; ricus.tiekstra@moerdijk.nl; wim.voeten@etten-leur.nl
Archief Steenbergen; Tilborg, Arie van; Bestuurssecretariaat Altena; Bestuurssecretariaat Bernheze;
Bestuurssecretariaat Boekel; Bestuurssecretariaat Boxtel; Bestuurssecretariaat Cuijk; Bestuurssecretariaat Den
Bosch; Bestuurssecretariaat Dongen; Bestuurssecretariaat Etten-Leur; Bestuurssecretariaat Geertruidenberg;
Bestuurssecretariaat Gilze en Rijen; Bestuurssecretariaat Grave; Bestuurssecretariaat Haaren; Bestuurssecretariaat
Halderberge; Bestuurssecretariaat Heusden; Bestuurssecretariaat Hilvarenbeek; Bestuurssecretariaat Landerd ;
Bestuurssecretariaat Mill en St. Hubert; Bestuurssecretariaat Moerdijk; Bestuurssecretariaat Roosendaal;
Bestuurssecretariaat Rucphen; Bestuurssecretariaat Sint Anthonis; Bestuurssecretariaat Sint Michielsgestel; postbus
Secr BenW; Bestuurssecretariaat Waalwijk; Bestuurssecretariaat Woensdrecht; Bestuurssecretariaat Zundert; Edith
Maassen; Esther van der Meeren; Maassen, Bart; Marlijn van de Sande (secretaresse); Marlou Verboven
(secretaresse); Petra de Rooij (secretaresse); Wilma Heijna; Yvonne Stofmeel; Bergen op Zoom, mevrouw M. van
der Zandt; Bernheze, mevrouw J. van Gogh; Bernheze, mevrouw K. de Vroome; Boekel, mevrouw M. Deben;
Boxmeer, mevrouw A. Schellekens; Boxtel, St. Michielsgestel, mevrouw D. van Elst; Breda, de heer G. van Gestel;
Cuijk, Grave, de heer P. Sluiters; Dongen, mevrouw I. Kolsteren; Drimmelen, de heer R. Driesen; Etten-Leur,
mevrouw R. Pluk; Geertruidenberg, de heer B. van Helvoirt; Goirle, mevrouw Crissi Kuipers; Haaren, mevrouw M.
Schellekens; Halderberge, mevrouw A. Bouwens; Heusden, de heer A. Dumont; Landerd, mevrouw A. van der
Wielen; Loon op Zand, de heer M. van den Boogaard; Meierijstad, de heer Menno Niesten; Mill en St. Hubert,
mevrouw M. Robben; Moerdijk, mevrouw Nicolette Hendriks; Oisterwijk, mevrouw F. Bergevoet; Oosterhout, de
heer R. van den Assem; Oss, mevrouw I. Meuwissen; Roosendaal, de heer C. van Steenpaal; Roosendaal,
mevrouw A. Verwijmeren; Rucphen, mevrouw M. Diepstraten; s-Hertogenbosch, mevrouw M. van der Ven; St.
Anthonis, mevrouw D. Venhuizen; Steenbergen, mevrouw M. van der Pot; Tilburg, de heer A. Bloem; Tilburg,
mevrouw P. Claus; Uden, mevrouw J. van der Hoek; Jonge, Anja de; Waalwijk, mevrouw Iris Dijksterhuis;
Woensdrecht, de heer J. Pauw; Woensdrecht, mevrouw M. Hazen; Zundert, mevrouw S. van Nispen
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Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen in de
GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
De begroting 2020 van de RAV Brabant MWN werd onlangs door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Alle zienswijzen van de verschillende gemeenteraden die door ons ontvangen zijn, zijn gebundeld in
bijgaand overzicht en voorzien van onze reactie.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Zienswijze

Gemeente

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachteneming van deze zienswijze en dat de raad hierover
wordt geinformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan
welke onderdelen niet en waarom.

Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Rucphen
Woensdrecht
Zundert

Er wordt vanuit gegaan dat de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig inzet en hiermee haar capaciteit
zodanig uitbreidt dat in 2020 het overschrijdingspercentage voor de A1 -ritten hoogstens 5,5% bedraagt.

Bergen op Zoom
Breda
Drimmelen
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Zundert

De raad van Woensdrecht gaat er van uit dat de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig inzet en
hiermee haar capaciteit zodanig uitbreidt dat in 2020 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5%
bedraagt i.p.v. 5,5%

Woensdrecht

Zienswijze

Gemeente

De RAV Brabant MWN besteedt extra aandacht aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de
jaarstukken en cijfers over 2018, hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheiduitbreiding en/of verbeterde
spreiding maar ook in de vorm van ondersteuning bij de inrichting van 24-uurs AED-netwerken met de geadviseerde 6minutenzones in deze gemeenten.

Drimmelen
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Woensdrecht
Zundert

De raad mist in de conceptbegroting 2020 uitwerking van een voorstel om tot terugdringing van de hoge
overschrijdingsnorm in kleinere gemeenten te komen. In Breda valt het percentage overschrijdingen binnen de norm, maar
het gaat wel om een aanzienlijk aantal ritten waarbij de aanrijtijd niet wordt gehaald. Daarom verzoekt de raad de RAV voor
structurele aandacht voor de versterking van lokale AED-netwerken. Dit zou kunnen door voor een langere reeks van jaren
jaarlijks per gemeente € 10.000 voor de versterking van het lokale AED-netwerk beschikbaar te stellen.

Breda

De raad gaat er van uit dat de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2020 gewaarborgd blijven binnen het
traject van besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg. De raad wil tijdens dit hele proces tijdig en
volledig geïnformeerd blijven.

Bergen op Zoom
Steenbergen

De raad gaat akkoord met de begrotingsstukken voor 2020 maar spreekt haar zorg uit over het oplopende percentage A1ritten waar men niet binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. Als iedere seconde telt, realiseren zij zich dat dit niet alleen door
de melder maar ook door de medewerkers op de ambulance zo ervaren wordt. Zij roepen de RAV op om nog sterker vaart
te zetten bij de uitvoering van het plan van aanpak als het gaat om het onderwerp prestaties en paraatheid zoals de RAV in
de begroting 2020 heeft verwoord.

Loon op Zand

De raad van de gemeente Haaren legt opnieuw zijn zorgen voor aan de RAV over de aanrijtijden voor de inwoners van
Haaren.

Haaren

Genoemde doelstellingen en de te ondernemen activiteiten dienen binnen de gestelde financiele kaders behaald, uitgevoerd
of nader ontwikkeld te worden. De gemeente Hilvarenbeek is niet voornemens om de gemeentelijke bijdrage in de toekomst
naar boven bij te stellen.

Hilvarenbeek

Zienswijze

Gemeente

Akkoord zonder opmerkingen

Alphen-Chaam
Baarle Nassau
Bernheze
Boekel
Cuijk
Gilze en Rijen
Goirle
Landerd
Mill en St. Hubert
Tilburg
Uden

Nog geen reactie ontvangen (per 1 september 2019)

Altena
Boxmeer
Boxtel
Dongen
Geertruidenberg
Grave
Heusden
Meierijstad
Oisterwijk
Oss
's-Hertogenbosch
St. Anthonis
St. Michielsgestel
Vught
Waalwijk

Antwoord RAV
Door middel van dit overzicht geeft de RAV inzicht in de verschillende zienswijzen van de gemeenten in haar werkgebied op
de begroting 2020. Tevens wordt aangegeven aan welke onderdelen van de diverse zienswijzen tegemoet wordt gekomen
en op welke manier.

De RAV doet een uiterste inspanning om het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig te hebben ingezet. Dit is
echter alleen mogelijk als er tijdig voldoende ambulanceverpleegkundigen kunnen worden geworven en opgeleid. Het
personeelstekort in de acute zorg is een zeer nijpend, landelijk probleem, dat voor een groot deel buiten de invloedssfeer van
de RAV valt. Wel onderneemt de RAV zelf een aantal acties, zoals de inzet van BMH'ers (bachelor medische hulpverlening)
en het jaarlijks zelf opleiden van HBO-V'ers (hoger beroepsonderwijs verpleegkunde) tot ambulanceverpleegkundigen. Deze
laatste interne opleiding start in september 2019 met een eerste klas van 8 personen die op zijn vroegst eind 2020, begin
2021 inzetbaar zijn. De oplossing kan daarom nog weinig tot geen effect hebben op de paraatheid in het jaar 2020. Naast het
probleem van het personeelstekort speelt ook de onzekere factor van het wel of niet stijgen van het ritaanbod een rol. Als de
RAV er in slaagt om in het gehele jaar 2020 de volledig begrote paraatheid in te zetten, en bij een gelijkblijvend ritaanbod,
dan kan het overschrijdingspercentage van 5,5% behaald worden.

De RAV heeft in haar begroting 2020 een overschrijdingspercentage van 5,5% opgenomen en geen 5%, vanwege de vele
onvoorziene factoren die een rol spelen bij de aanrijtijden. De paraatheid die door het RIVM berekend wordt is toereikend om
de norm van 5% te behalen, maar in een statische situatie én berekend op de ritdata van het voorgaande jaar. Het omzetten
van dit budget in paraatheid vergt minimaal 1 jaar voor werven en opleiden. Hierdoor zit er al gauw een gat van 2 jaar tussen
het vaststellen en daadwerkelijk inzetten van het budget waarin omstandigheden alweer kunnen zijn gewijzigd.

Antwoord RAV
De RAV richt zich er in eerste instantie op om zoveel mogelijk inwoners binnen 15 minuten te kunnen bereiken bij
spoedvervoer met urgentie A1. Daarnaast zal zij altijd streven naar een optimale spreiding in haar werkgebied, ook in de
landelijke gebieden. Omdat de beschikbare middelen niet onbeperkt zijn, blijft hier sprake van een spanningsveld. In 2017 en
2019 heeft de RAV een bedrag van € 10.000 per gemeente beschikbaar gesteld voor versterking van het AED-netwerk.
Deze bijdrage kon gedaan worden vanwege het behaalde positieve financiele resultaat. Deze bijdrage kan niet structureel elk
jaar plaatsvinden omdat de zorgverzekeraars dit niet toestaan. Zij staan op het standpunt dat het budget van de RAV daar
niet voor bedoeld is.

Zie voorgaand antwoord.

Eind juni heeft de minister van VWS een brief gestuurd aan de Tweede kamer waarin hij de contouren uiteenzet van de
toekomstige ordening ambulancezorg. Hij pleit hierin voor sterke publieke waarborgen en is voornemens om de huidige
aanbieders een aanwijzing te geven voor onbepaalde tijd. De dreiging van aanbesteding lijkt hiermee van de baan. Het
Algemeen Bestuur van de RAV is hiervan op de hoogte gebracht en zal ook de komende tijd over de onwikkelingen worden
geinformeerd.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor optimale spreiding en beschikbaarheid in het gehele werkgebied in de periode
2019-2021. De aanpak richt zich op het binnen de norm kunnen bereiken van zoveel mogelijk inwoners in het werkgebied, en
pakt daarom die gebieden aan waar veel overschrijdingen vallen. Gerichte aanpak van individuele gemeenten kan niet het
uitgangspunt zijn als dit ten koste gaat van de totale prestatie. Het plan van aanpak zal worden verstrekt zodra dit gereed is
in de tweede helft van 2019.
Zie voorgaand antwoord.

De RAV Brabant Midden-West-Noord zal de doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in de begroting 2020 realiseren
binnen de gestelde kaders, zonder gemeentelijke bijdrage.

Antwoord RAV

