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Begrotingswijziging RAV 2012

Geachte college,
Vanaf zijn oprichting in 2005 is het altijd het streven geweest van de Gemeenschappelijke Regeling
Brabant Midden-West-Noord, om uiteindelijk te komen tot een begroting zonder gemeentelijke
bijdrage. Ambulancezorg is immers gezondheidszorg en financiering dient bij voorkeur plaats te vinden
binnen de tarieven van de zorgverzekeraars.
In 2006 werd dit streven ernstig verstoord door de onvoorziene kosten van het FLO-overgangsrecht
van de VNG. Deze onvoorziene kosten hebben de gemeenten vanaf 2006 voorgefinancierd onder
voorwaarde dat de RAV door middel van een bezwaar- en beroepsprocedure zou trachten deze kosten
voor vergoeding binnen de tarieven van zorgverzekeraars te brengen.
In 2010 heeft de RAV ten aanzien van deze kosten, na de gewonnen beroepsprocedure in 2009, een
schikking getroffen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze schikking is
overeengekomen dat het ministerie van VWS 95% van de kosten van het FLO-overgangsrecht van de
publieke ambulancediensten voor de hele looptijd van dit overgangsrecht tot 2046 zal vergoeden.
Als gevolg van het bovenstaande is de voorfinanciering over de jaren 2006 tot en met 2009 aan de
gemeenten terugbetaald en is de gemeentelijke bijdrage voor het FLO-overgangsrecht met ingang van
het begrotingsjaar 2010 gedeeltelijk komen te vervallen. In 2010 werd alleen nog een gemeentelijke
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bijdrage gevraagd voor de 5% van de kosten van het FLO-overgangsrecht die buiten de schikking
vielen en dientengevolge niet door het ministerie van VWS werden gefinancierd.
Daarnaast heeft de RAV vanaf 2006 gewerkt aan het verder optimaliseren van haar bedrijfsvoering en
het in overeenstemming brengen van de rechtspositie met de beschikbare financiering. Dit traject is
met ingang van 1 januari 2011 met de invoering van de sectorcao Ambulancezorg afgerond.
Op grond van het bovenstaande en de gunstige exploitatieresultaten van de RAV gedurende de
voorgaande jaren, heeft het Dagelijks Bestuur van de RAV in zijn vergadering van 8 oktober 2011
besloten de gemeentelijke bijdrage te schrappen in de beheersbegroting 2012 van de RAV.
Tevens zal het Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV op 4 juli
2012 een voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2012 indienen, met als strekking dat de
gemeentelijke bijdrage aan de RAV met ingang van 2012 komt te vervallen. Daarnaast zal worden
voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor 2011 terug te storten aan de gemeenten.
In de veronderstelling u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft.
Dagelijks Bestuur RAV Brabant MWN
Namens deze.

Mevrouw drs. M. Moorman, voorzitter

