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Doel van de bijeenkomst In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, 
voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de 
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt 
voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 
In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende 
gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling 
van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg 

Verloop voorgaande 
proces 

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 1 april 
van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. 

Inhoud  Begroting 2020 
In de Begroting worden de doelen en ambities voor het boekjaar 2020 
verwoord. De Begroting 2020 vertoont een structureel tekort van €800.000,-. 
Dit tekort is meegenomen in de begrotingswijziging zoals is verwoord in het 
toekomstdocument “Een solide basis voor de toekomst – Brandweer Zuid-
Limburg” (hierna: toekomstdocument). De begrotingswijziging loopt parallel 
aan de behandeling van de Begroting 2020. 

Begrotingswijziging  
Om te komen tot een toekomstbestendige brandweerzorg binnen de komende 
beleidsplanperiode (2020-2023) zijn de volgende twee zaken met name van 
belang: de inhoudelijke samenhang tussen onderwerpen met de onderlinge 
afhankelijkheden en de financiële kaders. Vanaf 2020 zal de oude, 
voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar 
geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke 
tred houdt met het gemeentefonds.  

Jaarstukken 2018 
De Jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2018 betreffen een drietal 
programma’s, te weten Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweerzorg 
en Ondersteuning. In het verleden omvatte de Jaarstukken diverse separate 
deelverantwoordingen (zoals brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en 
Programmabureau). Vanaf het jaar 2018 worden deze jaarstukken geïntegreerd 
in één jaardocument en ingedeeld conform voornoemde drie programma’s. 



 

 

 

 

 

 

Naast de Jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, wordt ook door het 
MCC verantwoording afgelegd over het jaar 2018.  

Risicoprofiel 
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen om een regionaal 
risicoprofiel op te stellen, dat de basis vormt voor het beleidsplan. Vanwege de 
intensivering in de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Noord-Limburg 
en Zuid-Limburg is ditmaal voor het eerst een gezamenlijk Provinciaal 
Risicoprofiel opgesteld. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Hun mening te geven. 

Vervolgtraject Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in 
kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de 
raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze 
aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

 


