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20201123 DB Ap 6e   kredietvoorstel AB ambulancekleding

1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Opname van de aanschaf van nieuwe ambulancekleding (€ 107.000) in het MJIP, jaartal 2020, 
van de sector Ambulancezorg

3 Achtergrondinformatie:
Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft in 2018 besloten om te komen tot nieuwe herkenbare 
(qua layout en kleurstelling verschillend van de huidige) ambulancekleding. De redenen 
daarvoor hadden betrekking op gedateerde kleurstelling en vormgeving, maar ook op het 
niet meer voldoen aan voortschrijdende veiligheidsvoorschriften.  Na een uitgebreide 
aanbestedingsprocedure (door AZN) is aan de firma Wiltec BV het leveren van de kleding 
gegund. Dat betekent dat in het gehele land de huidige kleding wordt vervangen door nieuwe 
ambulancekleding. 
Met de overgang naar de nieuwe ambulancekleding moet alle bestaande kleding in één keer 
vervangen worden door nieuwe kleding. Deze overgang vindt plaats in december 2020. 
Abusievelijk is de investering (€ 107.000) niet opgenomen in het MJIP van de sector 
Ambulancezorg. 
Dit is geheel over het hoofd gezien. Dat kan zijn verklaring vinden dat door de jaren heen 
aanschaf en vervanging van de kleding incidenteel plaatsvond (bij intrede nieuwe 
medewerkers en vervanging) en deze kosten werden gedekt uit de reguliere exploitatie. 
Aangezien nu de kleding in een keer wordt vervangen, is hiervoor geen ruimte in de 
exploitatie en dient dit te worden gezien als een investering. De kapitaallasten die 
voortvloeien uit het opnemen van de aanschaf nieuwe kleding in het MJIP bedragen € 27.000 
en kunnen binnen het door de zorgverzekeraars beschikbaar gestelde budget voor het 
uitvoeren van de ambulancezorg worden opgevangen. 
Met dit voorstel wordt het abuis hersteld.

4 Voorstel te nemen besluit:
Het Algemeen Bestuur voor te stellen :

1. Een krediet te voteren voor de nieuwe kleding voor de ambulancedienst tot een 
bedrag van € 107.000 

2. De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het door de zorgverzekeraars 
gestelde budget. 

5. Vervolgtraject:
Na bespreking in  DB op 23 november vindt besluitvorming plaats in het AB van 7 december 
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