Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Bestuurlijk risico
Omschrijving
Sluit het belang van de verbonden partij aan
op het gemeentelijk belang?

Heeft de gemeente invloed op de
samenstelling van het bestuur?

Is de gemeente vertegenwoordigd in het
bestuur?

Hoeveel vertrouwen heeft de gemeente in
het bestuur van de verbonden partij?

Zijn er prestatieafspraken geformuleerd?

Laag

Gemiddeld

Ja, Namens zijn
opdrachtgevers
zet de
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
zich in voor de
veiligheid van
de inwoners en
bezoekers van
deze regio.
Ja, de
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
heeft een
algemeen
bestuur. Het
bestuur van de
Veiligheidsregio
bestaat uit alle
burgemeesters
uit deze regio.
Het dagelijks
bestuur bestaat
uit de voorzitter
en een aantal
leden. DE leden
worden uit en
door het
algemeen
bestuur
aangewezen
Ja,
Burgemeester
J.M. Penn-te
Strake is
voorzitter van
de
Veiligheidsregio,
lid van het
algemeen
bestuur en lid
van het
dagelijks
bestuur.
Gemiddeld, de
ontwerpbegroting
en –jaarrekening
wordt jaarlijks aan
de
gemeenteraden
aangeboden
zodat zij hierover
hun zienswijzen
naar voren
kunnen brengen.
Gemiddeld, de

taken van de
Veiligheidsregio
betreffen zowel
preventieve als
repressieve

Hoog

taken. De
bestrijding van
incidenten is
vooraf niet te
kwantificeren,
aangezien deze
niet te voorzien
zijn (denk
bijvoorbeeld aan
de huidige
coronacrises).
Is er informeel contact met de verbonden
partij?

Zijn er afspraken gemaakt in het kader van
verantwoording en informatievoorziening
aan de gemeente?
Worden afspraken behaald?

Ja, de
Veiligheidsregio
onderhoud
regelmatig
contact met de
AOV’ers van de
gemeenten in
de regio om hen
op de hoogte te
houden van de
actualiteiten.
Ja, de VRZL
legt
verantwoording
af via de
jaarrekening.
Ja, Vooralsnog
zijn geen grote
afwijkingen
geconstateerd
en worden
taakstellingen
gehaald.

Financieel risico
Omschrijving
Wat is de omvang van de
financiële relatie met de
verbonden partij?
Is er (in voorgaande jaren)
een structureel positief of
negatief resultaat te zien?

Laag

Is de financiële rekening in lijn
met de begroting?
Heeft de verbonden partij een
goed risicomanagement?

Ja

Heeft de verbonden partij
voldoende
weerstandsvermogen?

Gemiddeld

Positief,
2019: €363.000
negatief
2018: € 1.053.000
positief
2017: € - 738.382
negatief

Ja, interne
analyse van de
risico’s is
aanwezig
Gedeeltelijk,
Algemene reserve is
relatief laag, echter
nog reserve
productiemiddelen
aanwezig die ook tot

Hoog


2,5 mln.

weerstandsvermogen
geteld kan worden.
Wat is de solvabiliteit van de
verbonden partij?
In welke mate is de gemeente
financieel aansprakelijk?

Samenwerkingsvorm

15,9%
Volledig, aangezien
tekorten GR volledig
voor gemeenten
komen.
Gemeenschappelijke
regeling

Risicoprofiel

Laag

Bestuurlijk risico
Gemiddeld

Hoog

Financieel risico

Hoog

Gemiddeld

X

Laag

Mate van sturing
Passieve sturing (laag risicoprofiel)
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg verzorgt in de P&C cyclus een reguliere verantwoording via een
vaste begroting en jaarrekening. […] Tot slot wordt strikt vanuit de gemeente ambtelijke steun
geleverd aan Burgemeester Penn-te Strake in haar vertegenwoordigende rollen in het Dagelijks en
Algemeen Bestuur.

