Vragen gesteld in de commissie BV-IW over de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van
de Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vragen CDA
Jaarstukken 2015

1. Het tekort is volgens de voorspelling, de dekking ervan uit de reserves ook.
VRLN heeft flink bezuinigd, maar het wordt niet duidelijk welke bezuinigingsmaatregelen zijn genomen. Kunt u ons meer duidelijkheid geven?
Antwoord:
Hieronder het overzicht bezuinigingen 2015. Initieel is in de begroting 2015 € 735.00 verwerkt;
in de loop van 2015 is daar aanvullend € 750.000 bijgekomen. Onderstaand de specificatie
naar onderdeel toe.
Omschrijving

2016

2015

2015
aanvullend

Totaal
2015

Materieel

169.100

92.475

230.000

322.475

Personeel

351.100

270.700

360.000

630.700

Huisvesting

195.000

51.000

51.000

Opleidingen

350.000

210.750

210.750

Overige

173.049

110.015

110.015

Opbrengsten
Totaal

1.238.249

734.940

160.000

160.000

750.000

1.484.940

Begroting 2017

2. Het project Challenge Day wat opgenomen is in het voorstel komt voor ons uit de lucht
vallen. Kunt u hier meer over vertellen?
Antwoord:
De GGD kwam ongevraagd met voorstel om een dure Challenge Day (ook bekend als Over
de Streep met Arie Boomsma op tv) te organiseren op 3 scholen in Weert.
Dit voorstel is door ons afgewezen omdat het onvoldoende was onderbouwd en we twijfelden
aan de opbrengst. Die is er namelijk pas wanneer scholen zelf het nut ervan inzien en het
geen incidentele actie is. Het Kwadrant had dit al zelf uitgevoerd en bekostigd. De GGD heeft
Challenge Day uiteindelijk zelf uit het plan gehaald omdat meer gemeenten kiezen voor
structurele inzet i.p.v. losse acties.

3. Afgelopen jaar is uitgebreid werk gemaakt van het regionaal risicoprofiel en het
regionaal beleidsplan (raad februari) Kunt u aangeven hoe dit nieuwe beleid - en met
name de prioriteiten van het risicoprofiel - tot uiting komt in de plannen voor 2017?
Want anders is dat stuk gemaakt voor de bureaula en dat zou toch zonde zijn.
Antwoord:
Het nieuwe beleid komt vooral tot uitdrukking in de betreffende jaarschijven en jaarplannen
van de verschillende werkvelden (bijvoorbeeld crisisbeheersing, risicobeheersing, GGD).
Het regionale risicoprofiel en het regionaal beleidsplan zijn belangrijke onderleggers voor de
diverse jaarplannen en ook voor het repressief brandweer organisatieplan. Op basis van deze
regionale plannen en risicoprofiel worden voor 2017 (m.n. rondom planvorming) prioriteiten
gesteld (bijvoorbeeld accent meer leggen op nucleaire incidenten, terrorisme etc.). Het gaat
hier dus vooral om het stellen van prioriteiten binnen de bestaande taken en formatie, niet
zozeer om nieuw beleid en investeringen.

4. VRLN is in 2015 gevisiteerd (blz 3, 36). Kunnen we het visitatierapport krijgen?
Antwoord:
Het visitatierapport is bijgevoegd.

5. Forse investering in nieuw beleid, maar totale uitgaven stijgen minimaal ten opzichte
van dit jaar. De bijdragen van de gemeenten gaan bv niet omhoog en ook de verwachtte
onttrekking aan de reserves blijft beperkt. Er zitten dus meer bezuinigingen in deze
begroting. Wij kunnen ze niet goed terug vinden. Kunt u meer duidelijkheid hierover
geven? En wat gaan wij als Weert hiervan merken?
Antwoord:
De begroting 2017 neemt toe voor Weert naar € 4.506.564
Macro is dit:

Vraag Weert Lokaal

6. Graag een nadere onderbouwing van het bedrag van € 213.560,- dat opgevoerd is als
verrekening gemeentelijke bijdrage a.g.v. harmonisatie exploitatiekosten brandweer
post Weert
Antwoord:
Oorspronkelijke is met een bedrag van € 230.000 in de begroting rekening gehouden.
Wij ontvangen een huurvergoeding voor de post Stramproy ad € 16.450. Per saldo is
dat € 213.560.
I.v.m. de herverdeling van huisvestingskosten a.g.v. de harmonisatie van de gemeentelijke bijdrage moet in de concept begroting 2017 een bedrag van € 16.000 worden bij
geraamd. Dit is bewust niet meegenomen omdat i.v.m. de toekomstige huisvesting
van de post Stramproy dit nog moeten worden uit onderhandeld.

Weert, 20 juni 2016
Burgemeester J. Heijmans.

