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Onderwerp 
 
Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 
Voorstel 
 

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord en de hiervoor gevraagde structurele bijdrage met ingang van 2020 
beschikbaar te stellen van € 22.000.  

2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 
Inleiding 
Bij brief van 11 oktober 2019 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) in het kader van het extra contactmoment 
adolescenten een voorstel voor een begrotingswijziging 2020 aan. Bij het vaststellen van 
de begroting 2020 waren de financiële consequenties nog niet duidelijk. Nu hierover wel 
duidelijkheid bestaat wordt een wijziging voorgesteld. 
 
Beoogd effect/doel 
Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van adolescenten in Noord- en Midden 
Limburg. 
 
Begrotingswijziging 2020 
In het Landelijke professioneel kader (LPK) staat dat aan de adolescenten twee 
contactmomenten moeten worden aangeboden. Binnen dit kader hebben gemeenten in 
Limburg-Noord samen met de GGD ingezet op het tegengaan van schoolverzuim door 
middel van implementatie van M@ZL. Daarnaast, is, mede om te voldoen aan de eisen 
van de inspectie, JouwGGD.nl geïmplementeerd. Andere zaken die de GGD heeft opgepakt 
zijn intensivering van de onderzoeken voor het voortgezet speciaal onderwijs en een keten 
breed verbeterplan rondom de overdracht van licht verstandelijk beperkte jongeren van 
18-/18+. Voor M@ZL hebben gemeenten vanaf 2016 structureel €100.000,- beschikbaar  
gesteld aan de GGD. JouwGGD.nl is binnen de bestaande begroting geïmplementeerd. 
 
Om de door de rijksinspectie gewenst aanvulling te geven aan het extra contactmoment 
adolescenten wordt door de Veiligheidsregio voorgesteld om de methodiek ‘Gezond Leven? 
Check het Even!” in te voeren voor de 15- en 16-jarigen van het regulier voortgezet 
onderwijs.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
Hoewel het GGD-programma op inhoud toegevoegde waarde kan hebben, is voor 
eventuele voortzetting van belang dat het resultaat en toegevoegde waarde wordt 
gemonitord. Als voorwaarde voor verlening van een extra subsidie wordt gesteld dat de 
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GGD meldt hoeveel jongeren per gemeente collectief en individueel worden bereikt en hoe 
jongeren en onderwijs oordelen over de resultaten van deze interventie.   
 
Financiële gevolgen 
De GGD heeft de in 2013 ontvangen rijksbijdrage voor het extra contactmoment ingezet.  
Op aandringen van de inspectie voor de volksgezondheid is hun aanbod verbeterd. 
Hiervoor is een extra bijdrage nodig die niet is meegenomen in de algemene GGD 
begroting voor 2020. De extra structurele bijdrage m.i.v. 2020 van € 22.000 komt ten 
laste van het bestaande budget voor pedagogische hulp. Er zijn hierdoor geen budgettaire 
gevolgen. 
 
Uitvoering/evaluatie  
De raad kan vóór medio januari de zienswijze bij de VRLN inbrengen, waarna de 
begrotingswijziging op 4 februari 2020 in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRLN kan 
worden vastgesteld. De zienswijze zal per brief kenbaar worden gemaakt. Tijdens de AB-
vergadering, kan de burgemeester, als lid van het bestuur, een mondelinge toelichting op 
onze zienswijze geven. 
 
 
Communicatie/participatie  
 
We stellen voor als zienswijze mee te geven dat vanwege de extra gevraagde middelen 
ook een extra verantwoording door de GGD dient te worden geleverd.  
Deze kan worden benut voor evaluatie en de afweging over continuering.  
Beschikking aan Veiligheidsregio 
Zienswijze per brief en mondelinge toelichting burgemeester conform bijlage 
 
Advies raadscommissie  
 
De commissie Samenleving en Inwoners acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
 
Bijlagen  
 
- Concept B&W-voorstel 
- Brief begrotingswijziging 2020 extra contactmomenten adolescenten 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019. 
 
 
 
 besluit: 
 

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord en de hiervoor gevraagde structurele bijdrage met ingang van 2020 
beschikbaar te stellen van € 22.000.  

2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


