
 

 

 

 

 

Agendapunt 3 

Onderwerp Kwaliteitsjaarverslag 2015 RAV Gelderland-Zuid 

Datum DB 24 maart 2016 

Aan Algemeen Bestuur VRGZ 

Van Dagelijks Bestuur  

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 

  Voorstel 

Beslispunten 

Vaststelling  van het kwaliteitsjaarverslag 2015 van de RAV Gelderland-Zuid en toe te sturen aan 
diverse betrokken instanties ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. 

 

Inleiding 

Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen dienen RAV'en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op te 
stellen. Het kwaliteitsjaarverslag dient onder andere inzicht te bieden in het gevoerde beleid, alsmede 
geleverde prestaties. De onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde moeten komen zijn in grote 
lijnen voorgeschreven.  
 
Over 2015 zal tevens een jaarverslag worden gepubliceerd van de gehele Veiligheidsregio. Om die 
reden wordt het (verplichte) kwaliteitsjaarverslag van de RAV slechts beperkt verspreid. De 
hoofdaandacht dient uit te gaan naar het jaarverslag 2015 van de Veiligheidsregio. 

 
Naar aanleiding van het jaarverslag 2015 van de RAV merkt de portefeuillehouder voor de witte kolom 
het volgende op. Gedurende vrijwel het gehele jaar 2015 is sprake geweest van arbeidsonrust als 
gevolg van acties van vakbonden in het kader van onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 
ambulancezorg. Deze acties zijn in Gelderland-Zuid heftiger geweest dan in het overgrote deel van de 
andere regio’s. In zo’n lange periode van actievoeren kunnen de arbeidsverhoudingen makkelijk onder 
druk komen te staan en een negatieve invloed krijgen op de geleverde prestaties. Uit het jaarverslag 
blijkt dat dit in het afgelopen jaar nauwelijks het geval is geweest. De portefeuillehouder 
complimenteert het management van de RAV met de wijze waarop en de mate waarin ze er in 
geslaagd zijn de bedrijfsvoering en de –resultaten op hoog niveau te houden. 

Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke plicht tot tijdig deponeren van het kwaliteitsjaarverslag. 
 

Relatie met bestaand beleid 

Continueren bestaand beleid. 
 

Argumenten 

Het publiceren van een kwaliteitsjaarverslag is een wettelijk verplichte taak (Kwaliteitswet 
Zorginstellingen). 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

Financiën 

 Nee  

 Ja Bedrag:   



 
Wijze van dekking:  

 

Bestuurlijk / juridisch 

Niet van toepassing. 
 
 
 

Communicatie 

Voorgesteld wordt het kwaliteitsjaarverslag 2015 te verspreiden onder: 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, provincie Gelderland, accountant, banken, 
CIBG. Het jaarverslag zal tevens op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, RAV 
Gelderland-Zuid en op Ambuweb worden gepubliceerd. 
 

 

Uitvoering 

Directie Veiligheidsregio. 

 

 

 


