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BESLUIT 

Kenmerk: 20.0002809 
 

ONTWERP BESLUIT 
 
 
Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek, 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 10 juni nr. 20.0002637, 
 
gelet op het positieve advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 25 juni 2020; 
 
gelet op het advies van de (bijzondere) ondernemingsraad op basis van artikel 25 lid 1 onder a van de 
Wet op de Ondernemingsraden; 
 
gelet op de informatieverstrekking aan het Lokaal Overleg op basis van artikel 12.2 lid 3 van de Cao 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;  
 
gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dat een besluit tot deelneming niet wordt 
genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten het ontwerpbesluit is toegezonden en 
de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te bengen van het 
algemeen bestuur; 
 
dat daartoe vanaf 1 september 2020 tot eind november 2020 een wensen en bedenkingenprocedure is 
doorlopen; 
 
Overwegende dat: 
 
de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland 
over de ondersteuning van het primaire proces van ambulancezorg per 1 januari 2021 afloopt; 
 
de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen per 1 januari 2021 in werking treedt; 
 
het om op een meer gelijkwaardige wijze te kunnen samenwerken en te werken aan een robuuste 
organisatie voor de toekomst het wenselijk is een coöperatie op te richten tussen de RAV Gooi en 
Vechtstreek en de RAV Flevoland met als doel het aansturen en bevorderen van deze samenwerking 
als ook het bieden van ondersteuning aan het primaire proces van ambulancezorg; 
 

BESLUIT 
 
Over te gaan tot oprichting van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek 
en Flevoland U.A voor de ondersteuning van de RAV’s van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 
 
Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering 
gehouden op.(uiterlijk 17 december 2020). 
 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 

J.J. Bakker P.I. Broertjes 
 


