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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 10 
Zaaknummer: 2019-007734 
 
Onderwerp 
Wijziging GR, Wijziging GR, begroting 2020 en jaarrekening 2018 Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
11 juni 2019 27 augustus 2019   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord 

versie 5 2019 door ondertekening van de nieuwe gemeenschappelijke regeling; 
2. In te stemmen met de beleidsbegroting 2020 RAV Brabant Midden-West-Noord; 
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RAV Brabant Midden-West-Noord. 
4. Kennis te nemen van het voornemen van RAV Brabant Midden-West-Noord om een eenmalige 

tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar te stellen aan de gemeente voor versterking van het 
AED-netwerk.  

 
Inleiding 
De RAV Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
en omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. 
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen van kwalitatief hoogwaardige 
ambulancezorg en het behouden van de ambulancevergunningen.  Wegens een tweetal 
gemeentelijke herindelingen heeft er een wijziging plaatsgevonden van de GR. De nieuwe versie 
wordt ter ondertekening aangeboden (zie bijlagen 1 en 2). 
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN op 11 april 2019 de jaarrekening 
2018 (zie bijlage 3) en de begroting 2020 (zie bijlage 4) vastgesteld. Op 11 april 2019 ontvingen wij de 
jaarrekening 2018 en de begroting 2020. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze 
op de begroting naar voren te brengen, voordat het Algemeen Bestuur van de RAV de begroting 
vaststelt op 3 juli 2019. De jaarrekening 2018 is ter informatie toegezonden en behoeft volgens 
artikel 24 geen instemming/zienswijze.   
 
Argumenten  
1.1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN is noodzakelijk vanwege 

twee gemeentelijke herindelingen.  
De Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN versie 5 2019 kan vastgesteld en         
ondertekend worden. Inhoudelijk is de GR hetzelfde gebleven. De nieuwe versie is het gevolg van  
een tweetal gemeentelijke herindelingen:  

- Samenvoeging per 1 januari 2017 van de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel 
tot de gemeente Meierijstad; 
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- Samenvoeging per 1 januari 2019 van de gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem tot de gemeente Altena.   

Zowel het college als de gemeenteraad ondertekenen de nieuwe versie van de 
Gemeenschappelijke Regeling.  

 
2.1 Het voorstel / begroting 2020 past in het ingezette beleid  

De begroting 2020 is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader 'Spreiding & 
Beschikbaarheid' voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen 
eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid.  
In de begroting 2020 worden de vier deelprogramma's binnen het programma Ambulancezorg 
beschreven. Per deelprogramma wordt uiteen gezet wat de RAV wil bereiken, wat ze hiervoor 
gaat doen en wat de kosten zijn.  

 
Uitgangspunt hierbij zijn drie hoofddoelstellingen:  

- Kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg;  
- Optimale spreiding en beschikbaarheid; 
-  Bedrijfsvoering binnen beschikbare budgetten.  

 
De vijf te onderscheiden deelprogramma's in de begroting zijn:  
- Meldkameractiviteiten in de regio Brabant Noord;  
- Meldkameractiviteiten in de regio Midden-en West Brabant;  
- Ambulancehulpverlening in de regio Brabant Noord;  
- Ambulancehulpverlening in de regio Midden-en west Brabant;  
- Overige activiteiten zoals bijvoorbeeld dokterstelefoon, achterwacht artsen, auto's; 

huisartsenpost en het bieden van cursussen.  
 

Voor een volledig overzicht van de doelstellingen per deelprogramma verwijzen we u naar de 
begroting 2020. 

 
2.2 De begroting RAV Brabant MWN 2020 is kostendekkend. 

De begroting is sluitend, er wordt geen gemeentelijke bijdrage van de gemeente Goirle gevraagd. 
Uitgangspunt voor de begroting zijn de met zorgverzekeraars overeengekomen 
prestatieafspraken.  

  
3.1 Het jaarverslag 2018 laat een positief exploitatieresultaat zien van € 1.047.411. 

De jaarstukken 2018 zijn toegezonden ter informatie. De accountant heeft een goedkeurende 
accountantsverklaring verstrekt. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo 
van € 1.047.411 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. Dit saldo is als volgt tot stand 
gekomen:  
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Voordelig saldo Meldkamer Brabant-
Noord  

€ 287.000,00 V 

Voordelig saldo Melkamer Midden- en 
West-Brabant             

€ 49.000,00 V  
 

Voordelig saldo RAV Brabant-Noord                                            
 

€ 63.000,00 V 

Voordelig saldo RAV Midden- en West-
Brabant                       

€ 679.000,00 V 

Totaal € 1.047.411,00 V 

                                                                                                       
Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan:  

- Meldkamer Brabant-Noord: onttrekking aan de RAK: € 49.068  
- Meldkamer Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 287.179  
- RAV Brabant-Noord: toevoeging aan de RAK: € 62.729  
- RAV Midden- en West-Brabant: toevoeging aan de RAK: € 679.427  
- Overige activiteiten: toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve: € 67.144  

 
4.1 Invulling positief resultaat 2018 met o.a. financiële tegemoetkoming  versterking AED-netwerk 

 Het DB RAV Brabant MWN heeft op 11 april 2019 voorgesteld om iedere gemeente een 
eenmalige tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar te stellen ter versterking van het AED-
netwerk. Deze tegemoetkoming wordt bekostigd uit het positieve exploitatieresultaat dat de 
RAV behaalde over 2018. Het voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur in haar 
vergadering van 3 juli aanstaande. Daarna wordt de gemeente verder ingelicht over de 
procedure.   

 
Financiën  
De begroting van de RAV  Brabant MWV is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage 
opgenomen. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met zorgverzekeraars overeengekomen 
prestatieafspraken. Er zijn derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.  
 
Samenwerking 
Er wordt samengewerkt in een Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-Noord. Hierin nemen de volgende gemeenten deel: Alphen-Chaam, Altena,  
Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-
Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, 
Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, 
Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing.  
 
Vervolg 
Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze over de begroting naar 
voren te brengen, wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 3 juli 2019 
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Bijlagen 
1. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

versie 5 2019; 
2. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West_noord 

versie 4 2016; 
3. Jaarstukken 2018 RAV Brabant Midden-West-Noord; 
4. Begroting 2020 RAV Brabant Midden-West-Noord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2019. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
 


