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Aan de gemeenten van Zuid-Limburg 

T.a.v. de Raad 

Datum 13 juli 2022 Ons kenrerk Doorkiesnr. 088-8805382 (geanonimiseerd)

Onderwerp Raadsinformatiebrief Uwkenmerk - Bijlage(n) - 

Fusie ambulancezorg 

Geachte raadsleden, 

Op 14 februari jl. hebben het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg en de Raad van 

Toezicht RAV Limburg Noord een definitief besluit tot fusie van de ambulancezorg in Limburg 

genomen. Sinds 2016 is er al één meldkamer ambulancezorg voor heel Limburg en straks dus 

ook één ambulancedienst. 

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de achtergrond en de stand van 

zaken van de fusie Ambulancezorg Limburg die op 1 januari 2023 ingaat. 

Ook in dit filmpje wordt de fusie helder uitgelegd. 

Eén ambulancedienst voor heel Limburg 

De eerste bestuurlijke gesprekken over vergaande samenwerking tussen de 

ambulancediensten in Limburg dateren van 2017. Geconstateerd werd dat beide organisaties 

als relatief kleine diensten kwetsbaar zijn en voor dezelfde uitdagingen staan wat betreft 

toekomstbestendigheid, kwaliteit, continuïteit, slagkracht en positie van 

ambulancezorgverlening. In de afgelopen jaren volgden meerdere onderzoeken naar de 

haalbaarheid, mogelijkheden en voorwaarden voor verdere samenwerking met als conclusie 

dat een fusie in de vorm van een stichting de meest effectieve vorm van samenwerking is om 

ervoor te zorgen dat slagkracht, inhoud, kwaliteit en continuïteit van de 

(ambulance)zorgverlening in Limburg nu en in de toekomst gewaarborgd blijven. 

Beide organisaties verwachten dat samengaan zal leiden tot versterking van de staf en 

ondersteuning wat ten gunste komt van ‘de zorg op straat’. Samengaan biedt kansen voor het 

personeel, verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, versterkt de positie in de acute 

zorgketen en leidt uiteindelijk tot kwaliteitswinst in de patiëntenzorg. 
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24/7 Ambulancezorg garanderen 

Ambulancezorg is letterlijk van levensbelang. Een ambulance is tegenwoordig een klein rijdend 

ziekenhuis. Met goed opgeleide hulpverieners, maar ook met moderne apparatuur, techniek en 

medicatie aan boord. 24/7 moeten de ambulances klaar staan om uit te rukken. Daarnaast 

wordt er steeds meer van de ambulancevoorzieningen gevraagd. 

Denk dan aan verantwoordingstaken, toegenomen kwaliteitseisen, aangescherpte wet- en 

regelgeving en complexe ict-systemen. De ambulancezorg in Limburg is van hoog niveau en 

dankzij deze fusie kunnen we dat ook zo houden. 

  

Geen bezuiniging 

De overwegingen om te fuseren vinden hun oorsprong in landelijke, inhoudelijke 

ontwikkelingen en aangescherpte wet- en regelgeving, en zijn niet financieel gedreven. 

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat er als gevolg van fusie niet gekort zal worden in 

de budgetten. De nieuwe fusieorganisatie ontvangt de volledige budgetten van RAV LN en de 

RAV ZL. Op basis van deze budgetten kunnen beide organisaties ook nu de dienstverlening 

uitvoeren. Met overgang van deze budgetten zal ook de nieuwe organisatie voldoende 

middelen hebben om de dienstverlening te verrichten. 

  

Uiteraard wordt van de fusieorganisatie ook verwacht dat mogelijkheden tot efficiencywinst (op 

termijn) in de ondersteunende diensten, technologische oplossingen, innovatie en 

ketensamenwerking optimaal worden benut. Zo kan ook in de toekomst de best mogelijke 

kwaliteit van zorg worden geleverd; doelmatig, efficiënt en effectief met voldoende slagkracht 

tegen de best mogelijke prijs. 

Voor de burger verandert er niets 

De burger zal niets van de fusie merken. De ambulanceposten in Limburg veranderen niet en 

het aantal ambulances ook niet. Dit wordt bepaald door het landelijke Spreidings- en 

Beschikbaarheidskader, opgesteld door het RIVM in opdracht van VWS, en niet door de 

ambulancediensten zelf. De gemeenschappelijke meldkamer blijft hetzelfde en ook de 

ambulancehulpverleners blijven werken op hun eigen post. 

  

Goedkeuring NZa en minister van VWS 

Ambulancezorgverlening is in Nederland weliswaar van algemeen belang, maar geen wettelijke 

taak of verantwoordelijkheid die belegd is bij gemeenten. 

De GGD voert de ambulancezorg uit in opdracht van de minister van VWS. Het is dan ook de 

minister die, na een positief advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de definitieve 
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goedkeuring geeft aan de fusie van de ambulancezorg in Limburg. Dit besluit wordt in het 

najaar verwacht. 

Op 27 mei jl. heeft de NZA haar goedkeuring gegeven voor de voorgenomen fusie. De NZA 

heeft geoordeeld dat cli 

zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding op de fusie en dat hun aanbevelingen 

   
nten, personeel en andere betrokken door de fusiepartners op 

overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming. Daarnaast is de NZA 

van mening dat de continuiteit van de zorg tijdens en na het fusieproces voldoende is geborgd. 

Nieuwe bestuurder 

Op 1 september start N als nieuwe bestuurder/kwartiermaker van de nieuwe 

fusieorganisatie RAV Limburg. Hij gaat de fusie naar één gezamenlijke ambulancezorg voor 

heel Limburg begeleiden. In eerste instantie richt hij zich op het voortraject van de fusie, 

daarna worden de taken van de latende organisaties vanaf 1 januari 2023 overgedragen aan 

de nieuwe organisatie. 

(geanonimiseerd)

Met zijn achtergrond als directeur en manager binnen verschillende ziekenhuizen heeft N 

K ruime ervaring in verschillende vakgebieden van de ziekenhuiszorg. Momenteel is 

hij directeur Hart- en Vaatcentrum en Manager Zorg en Bedrijfsvoering bij net (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

e B o e eerste bestuurder van de nieuwe fusieorganisatie. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zorgvuldige overdracht 

Het spreekt voor zich dat de overgang van het betrokken personeel op een zorgvuldige wijze 

gebeurt. De fusie gaat niet gepaard met een reorganisatie of een bezuiniging. Alle huidige 

medewerkers gaan mee over naar de nieuw te vormen organisatie. Dit verloopt volgens de 

  

cao-afspraken en geldende regelgeving. Medewerkers behouden hun verworven rechten. Voor 

de hulpverleners op de rijdende dienst zal er in de praktijk niets veranderen. Voor de 

medewerkers in een ondersteunende functie ligt dat anders. Zij gaan intensief samenwerken 

met de nieuwe collega's. 

De GGD voelt zich als werkgever verantwoordelijk voor een goede overgang naar de nieuwe 

organisatie. De afgelopen periode heeft dan ook een zorgvuldige 

arbeidsvoorwaardenvergelijking plaatsgevonden inclusief FLO en pensioen. Ten aanzien van 

het pensioen is besloten om de relevante verschillen volledig te compenseren. Alle 

medewerkers van de GGD ZL hebben een brief ontvangen met daarin de berekening die op 

hun individuele situatie van toepassing is. 

Met de vakbonden vindt momenteel constructief overleg plaats over de harmonisatie 

arbeidsvoorwaarden en het overdrachtsprotocol. 
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Nieuwe fusieorganisatie 

Een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de GGDZL en een delegatie van de Raad van 

Toezicht RAVLN houden tot medio 2023 toezicht op het fusieproces en het naleven van de 

voorwaarden die door het Algemeen Bestuur aan de fusie zijn gesteld: 

- minimaal behoud van kwaliteit en continuïteit; 

- geen kosten voor gemeenten; 

- _ ambulancezorg blijft herkenbaar en dicht bij de burger; 

- een stabiele GGD ZL zonder RAV; 

- een zetel in de Raad van Toezicht met verbintenis naar het openbaar bestuur; 

- zorgvuldige overgang van personeel. 

Medio 2023 wordt een nieuwe RVT geïnstalleerd inclusief publieke vertegenwoordiging door 

middel van een kwaliteitszetel. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg Ambtelijk secretaris 
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