
 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Raadsronde voor de tweede bespreking van de ontwerpbegroting en voorlopige 
jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Datum Behandeling  25 mei 2021 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, burgemeester Penn-te Strake, ambtenaar 
Van der Hijden, brandweercommandant Houben, de voorzitter en secretaris. Via 
de livestream: raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  Dhr. Peeters (CDA), dhr. Meertens (SPM), mevr. Korsten (GroenLinks), dhr. Pas 
(D66), dhr. Beckers (VVD), dhr. Gerats (SP), mevr. Meese (Partij Veilig 
Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Martin (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Verkooijen 

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud en 
het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Allereerst krijgt de indiener van het amendement de mogelijkheid om zijn 
amendement toe te lichten. De burgemeester krijgt de mogelijkheid om daarop te 
reageren en doet een drietal toezeggingen, die zijn afgesproken met de VRZL: 
 

- Vanaf 2022 worden begrotingswijzigingen geëxpliciteerd; 

- Vanaf 2022 worden er tabellen toegevoegd met individuele bijdragen per 

gemeente; 

- Dit jaar nog wordt kritisch gekeken naar de ontwikkeling van de reserves. 

 
Ook de frictiekosten worden door de burgemeester ter sprake gebracht. Daar kan 
volgens haar weinig aan veranderd worden, het is een besluit van het Algemeen 
Bestuur van de VRZL geweest. De brandweercommandant geeft aan nog steeds 
graag een sessie te organiseren met een vertegenwoordiging van de raad, om 
ander andere de frictiekosten nader toe te lichten. Dit wordt door de burgemeester 
toegezegd. 
 
Vervolgens krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. De vragen zijn hoofdzakelijk gericht 
aan de indiener van het amendement. Is hij tevreden met de reactie van de 
burgemeester en brandweercommandant? Hij geeft aan met name verheugd te 
zijn over de eerste toezegging, dit zorgt voor een betere informatievoorziening voor 
de raad. De woordvoerder van SAB stelt nog dat zijn fractie mede-indiener is van 
het amendement. Daarnaast merkt een van de woordvoerders op dat de drie 
toezeggingen, die zijn afgesproken met de VRZL, pas gedaan kunnen worden als 
ze bekrachtigd zijn in het Algemeen Bestuur. De burgemeester geeft aan dat het in 
informele zin een sterke toezegging is. Dit wordt beaamd door de 
brandweercommandant. 
 



 

 

 

 

 

 

Op basis van deze toezeggingen ontraadt de burgemeester het amendement. De 
indiener besluit vervolgens het amendement in te trekken. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Toezeggingen  - Ten aanzien van de ontwerpbegroting en voorlopige jaarrekening van de 

VRZL zegt de burgemeester toe dat vanaf 2022 begrotingswijzigingen 

geëxpliciteerd worden, er tabellen worden toegevoegd met individuele 

bijdragen per gemeente en dit jaar nog wordt er kritisch gekeken naar de 

ontwikkeling van de reserves van de VRZL. 

 

- De burgemeester zegt toe een bijeenkomst te zullen organiseren voor 

raadsleden om eventuele onduidelijkheden te bespreken en op te lossen. 



 

 

 

 

 

 

  
 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp begroting 2022 en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Datum 18 mei, 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar IML Hijden, van der 
T    (043) 350 53 42 
E    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 2022 VRZL 

De begroting 2022 staat in het teken van de verdere implementatie van het 
vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2022 
naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met 
betrekking tot COVID-19 vorm zullen krijgen. De begroting 2022 is gebaseerd 
op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. 

Begroting 2022 MCC 

De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022. De 
bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen 
geïndexeerd voor 2022. 

Jaarstukken 2020 VRZL 

Het rekeningsaldo 2019 bedroeg - € 362.445 negatief (inclusief GHOR) en is 
als taakstelling meegegeven voor 2020. De taakstelling is in 2020 gerealiseerd 
en conform besluit van het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de Algemene 
reserve. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.254. In 
de bijgevoegde jaarstukken wordt een voorstel gedaan voor het nog te 
bestemmen resultaat 2020. 

Jaarstukken 2020 MCC 

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €82.913,13. Dit resultaat 
is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten (€ 



 

 

 

 

 

 

20.923,20), lagere kosten bij het onderdeel verbinding en automatisering (€ 
50.281,58) en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer (€ 6.602,00). 
Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC 
op basis van de afgesproken verdeling. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Hun mening te geven. 

Van de burgemeester 
wordt gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer plaats te nemen op de publieke tribune. 

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. 

 


