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Veiligheidsregio Zuid Limburg  
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht 

BESTUURLIJK 

Publiek belang + deelnemende gemeentes De deelnemende gemeenten achten het noodzakelijk om de 
brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeentelijke 
bevolkingszorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, met 
behoud van de lokale verankering bestuurlijk en operationeel op 
regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en 
slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een 
gecoördineerde voorbereiding; 
 
De deelnemende gemeenten zijn:  
Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Beekdaelen, 
Simpelveld,  Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul 
en Voerendaal. 

Deelname Verplichting Deelname aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bij wet verplicht. 
 

Gemeentelijk doel Een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede 
op basis van een gecoördineerde voorbereiding.  

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Het AB bestaat uit 16 burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten waaronder de burgemeester van Maastricht 

Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 5 burgemeesters waaronder de burgemeester 
van Maastricht. De burgemeester van Maastricht is tevens de 
voorzitter van het DB. 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Informatievoorziening Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, de jaarrekening (ter kennisname) en 
ontwerpbegrotingen (met de mogelijkheid een zienswijze in te 
dienen).  

Uittredingsregeling Na het aangaan van deze regeling kan een gemeente uittreden 
waarbij het Algemeen Bestuur, de voorwaarden voor en de 
gevolgen van uittreden regelt. Uittreding is voorts slechts mogelijk 
na wijziging van de bijlage behorende bij artikel 8 van de Wet 
veiligheidsregio’s of tegen het uittreden geen belemmeringen bij 
of krachtens wetgeving bestaan. Omdat deelname momenteel bij 
wet verplicht is, is uittreden niet mogelijk. 

FINANCIEEL: VRZL 

Financieringsconstructie De Veiligheidsregio krijgt een jaarlijkse bijdrage van de 
deelnemende gemeenten, de centrale overheid en in het geval van 
tekorten door middel van het vreemd vermogen. 

Financiële aansprakelijkheid Ja, mocht de regeling failliet gaan, dan is de gemeente financieel 
aansprakelijk. 

Totale waarde financiering7 2021: 2020: 2019: 2018: 2017: 

60.197.634 
euro 

53.304.262 
euro 

55.073.613 
euro 

53.016.314 
euro 

43.461.489 
euro 

Gemeentelijke bijdragen (naast 
rijksbijdrage) 

9.846.299 
euro 

9.341.838 
euro 

7.890.467 
euro 

7.159.153 
euro 

7.087.128 
euro 

Eigen Vermogen1 4.641.202 
euro 

8.447.711 
euro 

8.756.939 
euro 

9.426.387 
euro 

7.667.675 
euro 
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FINANCIEEL: MCC (meldkamer) 
Financieringsconstructie De Veiligheidsregio krijgt een jaarlijkse bijdrage van de 

deelnemende gemeenten, de centrale overheid en in het 
geval van tekorten door middel van het vreemd vermogen. 

Financiële aansprakelijkheid Ja 

Totale waarde financiering 2021: 2020: 2019: 2018: 2017: 

4.850.820 
euro 

5.213.086 
euro 

5.645.925 
euro 

6.149.59
0 
euro 

6.628.8
67 euro 

Gemeentelijke bijdragen (naast 
rijksbijdrage) 

25.425 
euro 

24.686 
euro 

24.970 
euro 

24.666 
euro 

24.507 
euro 

Eigen Vermogen1 2.113.133 
euro 

1.783.679 
euro 

1.608.223 
euro 

1.497.55
0 
euro 

1.377.8
55 euro 

Vreemd Vermogen2 2.727.159 
euro 

3.429.407 
euro 

4.037.702 
euro 

4.652.04
0 
euro 

5.251.0
12 euro 

Resultaat (bedrijfsresultaat + gemeentelijke 
verliesdekking)  

264.442 
euro 

82.913 
euro 

20.254 
Euro 

49.005 
Euro 

192.888 
euro 

Weerstandsvermogen3  - - - - 

Kengetallen Solvabiliteitsratio4 43,66% 34,21% 28,48% 24,35% 20,79% 

Rentabiliteitsratio5 Niet van toepassing in verband met een non-profit organisatie 

Quick ratio6 0,00% 0,00% 0,00% 0,007% 5,08% 

Bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Risico’s betreffende de GR Geen risico’s 

 
 
 
 
 
 
 

Vreemd Vermogen2 55.556.000 
euro 

35.844.689 
euro 

35.946.717 
euro 

39.779.270 
euro 

35.793.814 
euro 

Resultaat (bedrijfsresultaat + 
gemeentelijke verliesdekking) 

- 120.000 87.254 -362.445 1.053.000 -738.382 
euro 

Gemeentelijke verliesdekking 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

Weerstandsvermogen 3,8 0,24 0,37 1,24 0,68 0,59 

Kengetallen Solvabiliteitsratio4 7,71% 15,68% 15,90% 17,78% 17,64% 

Rentabiliteitsratio5 Niet van toepassing in verband met non-profit organisatie 

Quick ratio6 123,94% 167,87% 104,25% 105,02% 104,95% 

Bijzonderheden • Doorontwikkeling VRZL 
• Impact Corona crisis 

Risico’s betreffende de GR De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in het boekjaar 
2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 
Op dit moment zijn we volop aan de slag met deze crisis 
in het kader van COVID-19. De coronacrisis heeft directe 
gevolgen voor onze primaire en ondersteunende 
processen. De financiële impact op boekjaar 2022 en 
daarna is op dit moment onmogelijk in te schatten. 
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Noten 1. Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt 
berekend door de schulden van de activa af te trekken (Eigen Vermogen = 
activa –schulden) 

2. Vreemd vermogen: de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft 
(Vreemd vermogen = passiva - eigen vermogen). 

3. Weestandsvermogen: een voldoende grote buffer om mogelijke 
waardedalingen van de in het fonds aanwezige middelen op te vangen. 
Middels een toereikendheidstoets kan jaarlijks worden vastgesteld of het 
weerstandsvermogen groot genoeg is.  

4. Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen 
vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht 
te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is om zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. In algemene bedrijfsanalyses wordt een norm 
voor een gezonde solvabiliteitsratio gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. 

5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV)(rentabiliteitsratio): De 
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na 
belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. Dit kengetal is 
voornamelijk voor inzicht. 

6. Quick ratio: kengetal dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming 
haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen)  van een onderneming 
aangeeft. Het verhoudingsgetal geeft de mate aan waarin de 
onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen zou kunnen 
voldoen. Deze termijn wordt in dit geval zo kort verondersteld, dat de 
voorraden niet direct ten gelde kunnen worden gemaakt. Een gezonde 
waarde is 1 of hoger. 

7. - 
8. - 

 

 


