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onderwerp Ontwerp beleidsplan 2020-2023 

Geacht college, 

Hierbij doen wij u het ontwerp Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Limburg- 
Noord; “Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio”, toekomen. Het plan 
is de opvolger van de beleidsplannen ‘Koers en Beleid’ en 'Aanjagen van 
gezondheidswinst’ die een (deels verlengde) looptijd tot en met 2019 hebben. 
Het ontwerp beleidsplan geeft de strategische kaders waarbinnen de crisisbeheersing, 
de brandweer en de GGD ruimte hebben om te ontwikkelen en in te spelen op de 
veranderende omgeving. Het plan draagt de titel ‘Samen op weg naar de gezondste en 
veiligste regio’, waaruit de ambitie blijkt en waarmee de stappen geduid worden om 
onze regio veiliger en gezonder te maken. We zijn ons er daarbij van bewust dat 100% 
gezond en veilig onhaalbaar is en dat veel partijen samen deze beweging naar een 
veiliger en gezonder regio moeten vormgeven. Veiligheidsregio Limburg-Noord kan 
nooit in haar eentje deze ambitie waarmaken, maar vindt het desondanks belangrijk om 
de stip op de horizon ambitieus neer te zetten. 
Het beleidsplan bestaat uit vier delen: deel I Ambitie en Kaders, deel II 
Crisisbeheersing, deel III Brandweer en deel IV GGD. 

Het beleidsplan bevat geen afzonderlijke financiële paragraaf. Wij vinden dat onze 
ambitie moet worden vormgegeven binnen het gegeven begrotingskader, zoals 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2019. Het uitgangspunt is dat nieuw 
beleid komt in plaats van bestaand beleid, zonder verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen. 
Het beleidsplan is een verplichte planfiguur, die op grond van de Wet veiligheidsregio’s 
diverse bijlagen dient te omvatten. Elk deel van het beleidsplan omvat een eigen set 
aan bijlagen. Wij hebben ervoor gekozen het beleidsplan in een populaire versie 
uitsluitend digitaal aan te bieden. Het beleidsplan is online gepubliceerd op de website 
van VRLN www.vrln.nl. Vanuit de nieuwsberichten kunt u doorklikken naar de volledige 
teksten van de verschillende onderdelen en de diverse bijlagen van het beleidsplan. 
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U kunt ook rechtstreeks naar de tekst van het beleidsplan gaan via de link 
http://publicaties.vrln.nl/vrln-beleidsplan2020-2023. 

U wordt verzocht om uiterlijk vóór 1 maart 2020 een reactie op het ontwerp 
beleidsplan te geven, zodat daar bij de vaststelling van het beleidsplan rekening 
mee kan worden gehouden. Vaststelling van het beleidsplan is gepland op 27 maart 
en 1 april 2020 door respectievelijk onze Bestuurscommissie Veiligheid en de 
Bestuurscommissie GGD. 

Om het hiervoor bedoelde overleg te ondersteunen hebben wij besloten om twee 
informatieavonden voor gemeenteraadsleden te organiseren en wel op 
28 november 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasgouw, Markt 36 
6051 DZ Maasbracht 
4 december 2019 om 18.00 uur in de Risk Factory, Veiligheidsregio Limburg-Noord, 
Nijmeegseweg 40/42, 5916 PT Venlo. 

Gelet op het tijdstip van de bijeenkomst van 4 december worden u broodjes 
aangeboden. Om verspilling te voorkomen wordt u verzocht zich voor deze bijeenkomst 
aan te melden via mail: m.houben@vrln.nl of telefonisch bij mevr. M. Houben, tel. 088- 
1190297. 
Na afloop van de bijeenkomst heeft u gelegenheid de Risk Factory nader te bekijken. 
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