
 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Begroting VRZL 2020, Begrotingswijziging 2020, en jaarstukken 2018 

Datum Behandeling  21 mei 2019  

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn- te Strake 

Aanwezig  Woordvoerders, enkele raads- en burgerleden, de portefeuillehouder, enkele  
ambtenaren, de heer Houben (VRZL) en enkele toeschouwers.  

Woordvoerders  Korsten (GroenLinks), Meertens (SPM), Severijns (VVD), Gunther (Groep Gunther), 
Van Est (50PLUS), Peeters (CDA), Meese (PVM), Van Thor (SAB), Jacobs (PvdA), 
Pas (D66), Nuyts (LPM), Pulles (SP) 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. De ronde start met 
een korte presentatie door de heer Houben (VRZL). Daarna krijgen woordvoerders 
het woord om een bijdrage te leveren. De aanwezige woordvoerders stellen 
vragen en maken opmerking over o.a.: de post onvoorzien, het 
vrijwilligersbestand bij de brandweer, het toekomstperspectief in de nieuwe 
situatie, ambitieniveau brandweer, kosten m.b.t de meldkamer, training en 
vakbekwaamheid van het personeel, onduidelijke wijze waarop financieel 
overzicht is vormgegeven, inhuur van externe bureaus, navigatiesysteem, 
verhouding aantal vrijwillige en professionele medewerkers, WNRA, de nieuwe 
verdeelsleutel, effecten van nieuwe regelgeving waaronder Omgevingswet, rek in 
de organisatie, waarom is voorgesteld om geen zienswijze in te dienen, of het 
gevraagde bedrag voldoende is om de organisatie goed te laten draaien, het 
risicoprofiel en de wijze waarop dit tot stand komt.  

De heer Houben en de portefeuillehouder beantwoorden de meeste vragen. 
Enkele vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. De vier fracties die deze 
vragen hebben gesteld zullen de vragen nog een keer schriftelijk aanleveren.  

Verder doet de portefeuillehouder twee toezeggingen. 

Aan het einde van de bespreking concludeert de voorzitter dat er een 2e 
raadsronde op 28 mei a.s. zal worden ingepland. Zij bedankt de aanwezigen en 
sluit dit deel van de vergadering.  

Toezeggingen  De portefeuillehouder zegt toe dat het budget zoals nu is aangegeven 
kaderstellend is bij de fundamentele heroriëntatie van de VRZL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Begroting 2020, Begrotingswijziging 2020, Jaarstukken 2018 en Risicoprofiel 
van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Datum 21 mei 2019 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer Programma 2 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar IML van der Hijden 
Telefoopnnummer 043-350 5342 
Ingrid.van.der.Hijden@Maastricht.nl 

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 portefeuillehouder zegt toe dat de schriftelijke antwoorden op de 
openstaande vragen tijdig voor de 2e raadsronde aan de raad worden gezonden.   



 

 

 

 

 

 

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. 

 


