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Vragen GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg 21-5-2019 

1. Graag uitleg over de financiën van het raadsvoorstel. 

 Op pagina 8 van het Raadsvoorstel staat genoemd welk bedrag de gemeente Maastricht in 2019 
kwijt was aan de GR VRZL, namelijk 8.483.955 euro. Tevens staat hier het bedrag wat Maastricht in 
2020 betaalt aan deze GR, namelijk 9.659.488 euro. Uitgaande van deze cijfers is Maastricht in 2020 
bijna 1,2 miljoen duurder uit dan het jaar ervoor. 

De vraag is echter of het genoemde bedrag voor 2020 klopt. Elders in de stukken van GR zelf staan 
namelijk andere cijfers genoemd, wat bij ons voor enige verwarring zorgt. Daarom het verzoek om 
duidelijk en eenduidig aan te geven wat de bijdrage van Maastricht is aan deze GR voor het jaar 
2020, hoeveel de stijging t.o.v. 2019 daarmee is en hoe groot het tekort is. Laatstgenoemde bedrag 
(590.746 euro in het raadsvoorstel) wordt benoemd op de desbetreffende pagina maar is niet de 
uitkomst van de berekening zoals die daar wordt geschetst. Graag duidelijk laten zien om welk 
bedrag het hier gaat. 

2. Van de 3 miljoen die vanaf 2020 structureel extra nodig is, komt in 2020 652.597 euro  voor 
rekening van de gemeente Maastricht, zo lezen we in de begrotingswijziging. Zou dit niet als één van 
de beslispunten in het raadsvoorstel terug moeten komen? En zo ja, waarom is dat niet gebeurd? 

 Nu staat er als beslispunt betreffende financiën dat de deelnemende gemeenten gezamenlijk 3 
miljoen extra moeten betalen. Is het wel juist om in een beslispunt van een raadsvoorstel van de 
gemeente Maastricht te spreken over het voteren van geld van de deelnemende gemeenten in de GR 
tezamen? Met andere woorden, zou het beslispunt zich niet moeten beperken tot de bijdrage van 
enkel de gemeente Maastricht of deze op zijn minst expliciet vermelden? 

3. Graag nauwkeurig(er) toelichten hoe het College  dit raadsvoorstel gaat financieren. Daarbij ook in 
ogenschouw nemen de bijdrage van de gemeente Maastricht in de jaren na 2020 aangezien die zal 
toenemen door de implementatie van de nieuwe verdeelsleutel. 
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