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ln december 20'17 hebben wij de Kadernota VRLN 2019 aangeboden aan uw raad.
ln de kadernota wordt op hoofdlijnen het beleid weergegeven en eventuele
beleidswijzigingen en verwachte financiëre veranderiñgen in 201g.

Met het vroegtijdig aanbieden van de kadernota beogen wij de raden aan de voorkant
van de begrotingscyclus te betrekken bij de kaderstelling vôor de eigen gemeenten,
door opname,(van delen) daarvan in de gemeentelijke kãdernota's én ¿óor het vragen
van reacties die wij bij onze begrotingssamenstelling kunnen betrekken. Hiermee wordt
een nadere invulling gegeven aan de aanbevelingeñ uit het gezamenlijke
rekenkamerrapport: "Regionaal (be)grip, ondezoék naar de-governanóe van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord",

Wij zijn verheugd dat de kadernota in een groot aantal gemeenten inhoudelijk
besproken is. Diverse gemeenteraden hebben een reaõtie gegeven op de kädernota
met inhoudelijke vragen.en opmerkingen. Voor zover deze ã¡réct van ioepassing zijn op
onze begroting 2019 hebben wij de opmerkingen daarin verwerkt. Omdai de reãctiäs
ook voo.r andere gemeenten van belang kunn-en zijn geven wij hieronder de
opmerkingen/vragen en ons antwoord daarop weer. W¡ verzoeken u de raad van uw
gemeente hiervan in kennis te stellen.

Vraoen/opmerkinoen qemeenteraden :¡ Realisatieciifers Risicozorg Jeugd:
verzocht wordt om bij !9 begroting 2019 een reflectie te geven op de realísatiecijfers
voor de begrotingspost "risicozorg jeugd" en te analysererì of de nieuwe indicatoren
overeenstemmen met de hogere ínzet op dit onderdeel.
Er heeft een eerste analyse plaatsgevonden die besproken is in de
Bestuurscommissie GGD. Uit die analyse is gebteken dat de SES facfor een betere
indicatie geeft voor de benodigde inzet voor iisicozorg jeugd dan een verdeling naar
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rato van het aantaljeugdigen. De personeelsformatie is aan de SES factor
aangepast.
Gelet op de uitkomsten van de eersfe analyse wordt geen aanleiding gezien voor
verder onderzoek. Welworden de gegevens gemonitord. Als er substantiële
afwijkingen worden gezien zal nader onderzoek ingesteld worden.

RiskFactory:
De oprichting van de RiskFactory is nog in ondezoek. Om deze reden zijn in de
kadernota de hoogte en de verdeling van de kosten binnen de VRLN nog niet
meegenomen. De gemeenteraad wilgraag op de hoogte gehouden worden van de
ontwíkkeling(meenrraarde) van de Risk Factory
De besluitvorming over de Risk Factory is nog niet afgerond. De kosten vormen
onderdeelvan de kosten van de bestaande programma's zoals die in de begroting
zijn opgenomen, zodat bíj een positief besluit geen wijziging van de begroting hoeft
plaats te vinden.
Als er besloten wordt tot oprichting van de Rlsk Factory zal de raad tussentijds
periodiek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Na drie jaar zal een meer
uitgebreide evaluatie plaatsvinden ap alle onderdelen (rendement, ingroeiaantal
scholen, huisvesting, financiën, etc.), zodat bestuurlijke bijsturing kan plaatsvinden.

Gezondste en veiligste regio in 2025
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft als ambitie om in 2A25 de gezondste en
veiligste regio te zt¡n.Deze ambitie wordt gesteund. Uit de kadernota is
onvoldoende duidelijk hoe de Veiligheidsregio Limburg-Noord deze ambitie op een
dergelijk korte termijn denkt te realiseren. Er worden door de betreffende
gemeenteraad voorbeelden genoemd. Het is essentieel dat de Velligheldsregio
Limburg-Noord aangeeft hoe deze doelstelling zalworden geëvalueerd en welke
parameters daarvoor worden gebruikt.
ln overleg met de gemeenten heeft ons bestuur evoor gekozen om de ambitie uit te
spreken dat we gezamenlijk de gezondste en veiligste regío willen zijn in 2025.
Deze ambitie geeft aan waar we met zijn allen naar streven, geeft ons handelen
richting en houdt daarom een voortdurende verandering in.
Wij beschrijven wat wij jaarlijks aan de ambítie bij kunnen dragen in de vorm van
programma's en producten of diensten en zoeken daarbii naar een goede
aansluiting bij de gemeentelijke plannen maar ook bij programma's van externe
partüen. Resultaten zijn daarmee het gevolg van gezamenliike inspanningen.

Overheveling financiering rijksvaccinatieprogramma
Er worden weer taken naar de gemeenten overgeheveld, zoals het
rijksvaccinatieprogramma. ln de kadernota wordt verondersteld dat de kosten
daarvan worden gecompenseerd via het Gemeentefonds. ln de circulaires over het
Gemeentefonds wordt daarover tot nu toe echter met geen woord gerept.
De financiering van het rijksvaccinatieprogramma geschiedt nu door het RIVM.
VOlgenS de VNG (Handreiking tJitvoering van het Rijksraccinatieprogramma door gemeenten in samenhang

met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg) zal de uitvoering van het RVP niet langer
gefinancierd worden vanuit de Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. De
overheveling van het macrobudget voor de uitvoering van het deel van het RVP
waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via structurele storting in het
gemeentefonds. ln de decembercirculaire worden gemeenten gei'nformeerd over de
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verdeling. ln de begroting van de VRLN wordt er vooralsnog van uit gegaan dat de
overheveling voor onze regio budgettair neutraal zal verlopen.

Landelijke meldkamerorganisatie
De gemeenteraad wil graag op de hoogte gesteld worden over de ontwikkeling naar
een landelijke meldkamer
Momenteel ligt een wetsvoorstelter consultatie voor. Er wordt éên landelijke
meldkamerorganisatie ingericht voor het beheer van 10 meldkamers, waaronder de
meldkamer Limburg. Deze beheerorganisatie wordt ondergebracht bij de politie. De
veiligheidsregio's blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de
meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Wíj zullen u van de verdere
ontwikkelingen op de hoogte houden. ln de begroting 2019 is geen rekening
gehouden met financiële gevolgen van deze ontwikkeling daar deze overgang niet
voor 2020 wordt voorzien.

Samenwerking met Zuid-Limburg op het terrein van de crisisbeheersing
De gemeenteraad wil graag op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten van
het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg op het terrein van de crisisbeheersing.
Momenteelwordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op crisisbeheersing. Aan de
hand daarvan kan verdere uitwerking plaatsvinden. Vooruitlopend daarop wordt ook
nu al in praktische zin samengewerkt, bijvoorbeeld bij het opstellen van
rampbestrijdingsplannen hoag water en kernincidenten. Wij zullen de
gemeenteraden ínformere n over de verdere ontwikkel í ngen.

Noord-Limburgse bril
Het valt op dat de kademota op het gebied van gezondheid met een Noord-
Limburgse bril is geschreven die niet altijd overeenkomt met Midden-Limburg. De
opvatting wordt gestaafd met enkele voorbeelden.
Erkend wordt dat de voorbeelden qua formulering ongelukkig gekozen zijn. Er is
geen sprake van een Noord-Limburgse bril of invalshoek. Het beschreven beleid
geldt voor de gehele regio. De teksten van de begroting 2019 zijn daar voor de
zekerheid op gescreend, zodat ook de schijn niet gewekt wordt.

Loon- en príjsstijgingen
Zoals besloten in het Algemeen Bestuur is het belangrijk om de juiste indexatie te
gebruiken voor de loon- en prijsstijgingen. Hierbijdienen de meest recente
percentages gebruikt te worden.
ln de ontwerp begroting 2019 die aan de raden zalworden aangeboden worden de
percentages uit de MEV van maart 2018 gehanteerd.

Financiële bijdrage
Het is niet wenselijk om eventuele tekorten op te vangen door verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. Wij blijven de financiële situatie van de veiligheidsregio
(positief) kritisch volgen.
Door toepassrng van de loon- en prijsindex stijgt de gemeentelijke bijdrage. Voor het
overige spannen wfi ons tot het uiterste in om geen tekorten te laten ontstaan. Ook
wij vinden het níet wenselijk om tekorten op te vangen door verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. ln zijn algemeenheid geldt dat we overschotten terugbetalen
aan de gemeenten en tekorten ten laste van het weerstandsvermogen brengen en
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pas a/s dat ontoereikend is een beroep doen op de gemeenten. Het positief kritisch
volgen van de financiële ontwikkelingen vinden wij uit oogpunt van betrokkenheid
een goede zaak. Van onze kant verwachten wij dat gemeenten vroegtijdig in overleg
met ons treden als er vraagtekens ontstaan bij de financiële situatie van de
veiligheidsregio.

Wij veruvachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Dej€crãtãi¡l- De voorzitter,
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