
  CONCEPT 

   

Raadsbesluit 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Leudal; 

   
 Agendapunt 

10 
  

 
 

Gezien het raadsvoorstel het college d.d. 28 april 2020, nummer BenW\1629, bij het 
agendapunt ‘Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo + over voorlopige jaarrekening en -verslag 2019;  
 
Gelet op de e-mail van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo d.d. 3 april 2020 met 
daarbij: 

a. een brief van het dagelijks bestuur van 3 april 2020 met en over de conceptjaarrekening / 

    het conceptjaarverslag 2019; 
b. een brief van het dagelijks bestuur van 3 april 2020 met en over de conceptbegroting 2021, 
waarin aan de gemeenteraad wordt gevraagd om uiterlijk 18 juni 2020 een zienswijze aan het 
dagelijks bestuur kenbaar te maken; 
 
Dat mocht dat voor die datum niet lukken maar wel uiterlijk 2 juli 2020, het dagelijks bestuur 

van de veiligheidsregio van mening is dat de zienswijze ook dan nog op tijd bij hem binnen is, 
echter die zienswijze wordt dan mondeling (i.p.v. met een schriftelijk advies van het dagelijks 
bestuur) aan het algemeen bestuur kenbaar gemaakt in z’n vergadering van 3 juli 2020; 
 
Mede gelet op de brief van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio d.d. 14 april 2020, 
gericht aan ‘Veiligheidsregio Limburg-Noord, Post en Archief’ te Venlo, over het proces van 
behandeling van de ontwerpbegroting 2021; 

 
Besluit: 
 

A. De volgende zienswijze over de jaarverantwoording 2019 aan de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord te doen toekomen: 

 

1. Om richting de toekomst tot een evenwichtige financiële huishouding te komen vraagt 
de raad nogmaals aandacht voor de kerntakendiscussie zoals die op 5 juli 2019 door 
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is vastgesteld. 

2. Het restantbedrag van € 322.533 dient voor 50% te worden gestort in de algemene 
reserve van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ten behoeve van de Corona-crisis en de 
overige 50% dient te worden teruggestort naar de verbonden gemeenten van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 
B. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 aan de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord te doen toekomen: 
 

1. De raad besluit, conform het voorstel in de ontvangen brief van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord d.d. 14 april 2020, met het behandelproces inzake zienswijzen over de 
ontwerpbegroting 2021 in te stemmen en dientengevolge zal de raad in het najaar een 

meer uitgebreide inhoudelijke zienswijze aanbieden. De raad zal zich bij het opstellen 
van die zienswijze baseren op de voorliggende begroting 2021 én de nog van het 

dagelijks bestuur van de veiligheidsregio te ontvangen begrotingswijzing 2021. 
2. Op basis van de nu voorliggende begroting constateert de raad dat de volgende 

ontwikkelingen nog onvoldoende worden geduid: 
 De impact van de uitspraak van het Europees hof in het kader van de vrijwillige 

brandweer en de wijze waarop de veiligheidsregio hier mee denkt om te gaan, 
inclusief consequenties; 

 De impact van de nog te voeren kerntakendiscussie binnen de veiligheidsregio; 
 De impact van de huidige Corona-crisis op het beleid en het budget van de 

veiligheidsregio. 
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De raad vraagt deze drie ontwikkelingen in de begrotingswijziging 2021 uitvoerig 
mee te nemen.  

Gelet op de dan aanwezige informatie vraagt de raad aan de veiligheidsregio om bij 
de begrotingswijziging 2021 een doorkijk, met te verwachten effecten, te schetsen. 
Indien dit tot een her-prioritering van taken kan leiden dan wil de raad hier in 
worden gehoord. 

 
 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 26 mei 2020. 
 
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL 

De griffier, De voorzitter, 
 

 
 

 
 
  
Drs. W.A.L.M. Cornelissen D.H. Schmalschläger 
 
 
 


