REGIONAAL ADVIES ALGEMENE FINANCIËLE RICHTLIJNEN GR’EN KADERS/BEGROTING 2023
RAV Brabant Midden-West-Noord
Financiële richtlijnen begroting 2023 RAV
De financiële richtlijnen wijken bij RAV af van de algemene regionale voorbereide financiële
richtlijnen. Dit heeft met de specifieke wijze van financieren van de RAV te maken.
Alleen richtlijn 1 en 7 van algemene financiële richtlijnen zijn van toepassing.
1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een
structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR
vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting
2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.
2. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de
kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.
Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023
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. In haar begroting beschrijft de RAV hoe zij voldoet aan het Landelijk Kwaliteitskader
Ambulancezorg 1.0. Dit kwaliteitskader bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau
van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is hier één van. De
indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt
centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde.
3. De ambulancesector heeft een dynamisch karakter. De wereldwijde Covid-19-pandemie bracht
nieuwe uitdagingen met zich mee. De RAV heeft in samenwerking met de zorgverzekeraars
verbeterplannen opgesteld met als doel het zo vaak mogelijk behalen van de 15-minunten-norm
bij urgentie. In de begroting geeft de RAV aan hoe zij uitvoering geeft aan deze plannen, inclusief
een tijdsplanning van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen. Uitgangspunt dient te zijn dat in
het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden
(melding-aankomst meer dan 15 minuten).
4. 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.

