REGIONAAL ADVIES ALGEMENE FINANCIËLE RICHTLIJNEN GR’EN KADERS/BEGROTING 2022
RAV Brabant Midden-West-Noord
Financiële richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij
een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers.
De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR
inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen
met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer.
2. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen.
Met name wordt aandacht gevraagd voor:
a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
b. een specificatie van lasten en baten per programma;
c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting;
d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze
te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
4. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr.
Beleidsmatige richtlijnen begroting 2022
1. De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de
ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd
zonder gemeentelijke financiële bijdragen.
2. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over de wijze waarop zij de ambulancezorg
onder de nieuwe wet uit gaat voeren.
3. Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm
voor de RAV uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg.
De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest
geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële)
gevolgen.
4. De RAV monitort de kwaliteit van ambulancezorg aan de hand van het landelijke kwaliteitskader
en neemt de al beschikbare indicatoren uit dit kader op in de begroting. De responstijden A1 en
A2 maken hier onderdeel van uit:
responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten)
5,5%
responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten)
5%
5. De RAV 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 het
inrichten van AED netwerken met de geadviseerde 6-minutenzones in deze gemeenten.

