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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2021-010118 

 
Onderwerp 
Begroting RAV 2022, jaarstukken RAV 2020, GR versie 6 RAV MWN 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
25 mei 2021 22 juni 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de Regionale Ambulance 

Voorziening Brabant Midden-West-Noord.  
2. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de RAV Brabant Midden-

West-Noord  
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.  
 
Inleiding 
Op 14 april 2020 hebben wij van de Regionale ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord, 
(hierna te noemen de RAV) een verzoek ontvangen om voor 1 juli 2021 in te stemmen met een 
nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarnaast ontvingen we de begroting 2022 waarop een 
zienswijze wordt gevraagd van de gemeenteraad. 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 1 juli 2021. 
 
Zoals ieder jaar hebben we tevens de jaarstukken van afgelopen kalenderjaar van de RAV ontvangen 
die we ter kennisgeving aanbieden aan het college B&W en de raad.  
 
De RAV heeft als taak:  

• Het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van 
het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  

• Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied 
Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  

• Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s 
Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  

• Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de 
Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.  
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Argumenten 
1.1. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling is een technische wijziging  
De aanpassing is het gevolg van de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. 
De gemeenschappelijke regeling is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande 
versie.  
 
1.2. De gemeenteraad is het bevoegd gezag om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke 
regeling.  
Het algemeen bestuur van de RAV heeft de gemeenteraad gevraagd om voor 1 juli 2021 in te 
stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke 
regeling en de wet gemeenschappelijke regelingen. 

 
2.1. De begroting 2022 is kostendekkend  
Het advies is om in te stemmen met de in de begroting geschetste ontwikkelingen en daarbij 
behorende begroting en derhalve de raad te adviseren om een positieve zienswijze af te geven.  

• Sinds de oprichting van de RAV in 2006 wordt gewerkt met een begroting die volledig is 
gedekt door het toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars;  

• Uit de begroting blijkt dat de beleidsvisie en onderliggende plannen van de RAV aansluiten 
op de herinrichtingsplannen van het ministerie van VWS ten aanzien van het acute 
zorglandschap. Doel daarbij is om zo kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van acute 
zorg in de toekomst voor iedereen te blijven garanderen.  

 
Kanttekeningen 
- 
 
Financiën 
De gemeente draagt geen beleidsverantwoordelijkheid voor de ambulancezorg omdat de RAV 
verantwoording aflegt aan de minister van VWS en de zorgverzekeraars. Ook is geen sprake van een 
gemeentelijke financiële bijdrage aan de RAV. Bekostiging van de RAV vindt plaats via het ministerie 
van VWS. Uit de vaststelling van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vloeien voor de 
gemeente derhalve geen bijdragen voort.  
 
Ten aanzien van de jaarrekening 2020 merken we op dat deze een positief resultaat laat zien van 
€ 173.720,--. De accountant geeft aan voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te 
geven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. (zie brief accountant in de bijlage voor nadere 
toelichting).  
 
Samenwerking 
Regionale Ambulance Voorziening / de 40 deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke 
regeling 
 
Communicatie 
Het besluit van de raad zal uiterlijk op 30 juni 2021 gecommuniceerd worden aan de secretaris van 
het algemeen bestuur van de RAV. 
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Vervolg 
De nieuwe gemeenschappelijke regeling en de begroting voor 2022 worden door het  
Algemeen Bestuur van de RAV in haar vergadering van 1 juli 2021 vastgesteld. 
 
Bijlagen 
1. Raadsvoorstel jaarstukken RAV 2020, begroting RAV 2022, nieuwe GR 

2. Jaarstukken 2020 RAV  

3. Begroting 2022 RAV  

4. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening versie 6, 2021  

5. Brief accountant  

 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 

1. in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de Regionale Ambulance 
Voorziening Brabant Midden-West-Noord.  

2. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de RAV Brabant Midden-
West-Noord  

3. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 juni 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


