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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Lemmen, Ton (AMH)

Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 11:20

Aan: Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P); Heijmans, Jos (J); Sterk, Paul (P); Oever van 

den, Chantal (CAC)

Onderwerp: FW: Financiële dekking Risk Factory

Bijlagen: Notitie begrotingskader.pdf

Hierbij het antwoord van de Veiligheidsregio op vragen gesteld in de commissie BV-IW van deze wek over de Risk 

Factory 

 

Ton Lemmen 

 

 

Van: Delissen, Con [mailto:C.Delissen@vrln.nl]  

Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 10:34 

Aan: Lemmen, Ton (AMH) <T.Lemmen@weert.nl> 

CC: Verwiel, Ruud <r.verwiel@vrln.nl>; Rooijmans, Jac <j.rooijmans@vrln.nl> 

Onderwerp: RE: Financiële dekking Risk Factory 

 

Hallo Ton, 
 
In de notitie begrotingskader Risk Factory stonden hiervoor de volgende bedragen en posten: 
 
€ 69.120,00 wordt t.l.v. post Brandveilig Leven gebracht  
€ 17.280,00 wordt t.l.v. post Preventieve gezondheidszorg gebracht. 
 
De bedragen worden opgevangen middels substitutie van inzet, zodat de posten niet verhoogd worden. 
 
Voor de volledigheid heb ik de notitie begrotingskader nogmaals bijgevoegd (was onderdeel van de stukken van de 
extra AB vergadering van 18 mei j.l.) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Con Delissen 
bestuursadviseur 
 

_______________________________________________________________________________ 

Bezoekadres
 
Postadres 

Drie Decembersingel 50 
5921 AC Venlo 
Postbus 11  
5900 AA Venlo 

M 
T 
E 
W 

+31 (0)6 23770608 
+31 (0)88 1190222  
c.delissen@vrln.nl  
www.vrln.nl 

 

     
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Van: Lemmen, Ton (AMH) [mailto:T.Lemmen@weert.nl]  

Verzonden: donderdag 21 juni 2018 14:35 

Aan: Boots, Niels; Delissen, Con 
CC: Oever van den, Chantal (CAC); Heijmans, Jos (J) 

Onderwerp: Financiële dekking Risk Factory 
Urgentie: Hoog 
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Con en Niels, 

  

Wie bij jullie kan op korte termijn antwoord geven op de vraag hieronder gesteld in de raadscommissie Inwoners en 

Bedrijfsvoering van de gemeente Weert 

  

BV-IW Veiligheidsregio 
NML 

Bij de veiligheidsregio wordt nagegaan door 
welke posten de gelden voor de risk factory 
gedekt worden en de raad krijgt daarover 
bericht. 

Concern/ 
Brinkman  

Voor raad 
28-6 

  

BvD 

 
  

Met vriendelijke groet; 

  

Ton Lemmen 

Kabinetschef van de burgemeester/ 

Bestuurssecretaris 

Tel.   0495-575442 

GSM 06-11388715 

t.lemmen@weert.nl 

  

Bezoekadres : 

Wilhelminasingel 101 

Postbus: 950, 6000 AZ Weert 

www.weert.nl 

www.metonsinweert.nl 

  

  
 

Klik hier met  
de 
rech termuisk
nop als u 
afbeeldingen  
wilt 
downloaden. 
Ter 

bescherming 
van uw 
privacy is 
deze 
afbeelding  
niet 
auto matisch  
van interne

 
 
 
Disclaimer  
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet 
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  


