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VOORSTEL 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Kredietvoorstel aanschaf elektrische brancardsystemen ten behoeve van de 

Regionale Ambulance Voorziening 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon René van der Haagen 

Eenheid Regionale Ambulancevoorziening 

E-mail r.vanderhaagen@regiogv.nl 

Kenmerk 18.0000065 

Datum 11 januari 2018 

Voorstel 

Beschikbaarstelling krediet van € 330.000 voor de aanschaf van 11 elektrische brancardsystemen. 

 

Kernboodschap 

In 2012 en 2015 zijn de huidige in gebruik zijnde brancardsystemen afgeschreven. Op basis van een eis 

van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is besloten tot 

aanschaf van elektrische brancardsystemen. Deze eis is gesteld om de fysieke belasting van 

ambulancemedewerkers te verminderen. Voor de aankoop van de elektrische brancardsystemen is 

samen met de GGD Flevoland besloten om een Europese openbare aanbestedingsprocedure te 

volgen. Uit deze procedure is Stryker Nederland b.v. als opdrachtnemer gekomen. De levering van 

deze brandcardsystemen vraagt voor 11 ambulances een investering van € 330.000. Deze investering 
wordt afgeschreven in 7 jaren. Over de investering en de afschrijving is overeenstemming bereikt met 

de zorgverzekeraars. De kosten van afschrijving en rente worden in het budget van 2018 en volgende 

jaren opgenomen. 

 

Aanleiding 

De oude brancardsystemen zijn afgeschreven 

De eis van de inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Doel 

De fysieke belasting van medewerkers van de ambulancedienst te verminderen. 

 

Argumenten 

nvt 

Kanttekeningen 

nvt 

Financiën 

De aanschaf van de elektrische brancardsystemen vergt een investering van € 330.000. 
Afschrijving vindt plaats in 7 jaren. 

Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zijn 

akkoord met de aanschaf en de investering. De kosten van afschrijving en rente worden vanaf 2018 in 

het budget meegenomen. 

 

Uitvoering 

Over de aanschaf en de investering is advies ingewonnen bij de ondernemingsraad van de Regionale 

Ambulance Voorziening.  

 

Bijlage(n) 

Het besluit nr.18.0000066 tot aanschaf van 11 elektrische brancardsystemen en hiervoor een krediet 

beschikbaar te stellen van € 330.000.  


