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Onderwerp

Begrotingswijziging 2021 en 2022 Veiligheidsregio Limburg Noord.

Voorstel

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 1 2021 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord en de hiervoor gevraagde extra bijdrage van € 11.297 beschikbaar 
te stellen.

2. In te stemmen met de begrotingswijziging 1 2022 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord en de hiervoor extra gevraagde bijdrage van € 22.373 beschikbaar 
te stellen.

3. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 1 2021 en 
begrotingswijziging 1 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Inleiding

Bij brief van 4 oktober 2021 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Limburg Noord (hierna: VRLN) in het kader van aanpassingen in het 
takenpakket binnen de Publieke Gezondheid door de rijksoverheid een begrotingswijziging 
aan voor 2021 en voor 2022. Bij het vaststellen van de begrotingen was er nog geen 
duidelijkheid over de financiële omvang van deze taken. Nu hierover wel duidelijkheid 
bestaat worden de wijzigingen voorgesteld. 

Beoogd effect/doel

Het bevorderen van de veiligheid en gezondheid en het bestrijden van rampen en crisis in 
Noord- en Midden Limburg.

Argumenten 

1.1 Begrotingswijziging 1 2021.
Met ingang van 1 januari 2021 verloopt de financiering van de meningokokken-vaccinatie 
voor 14-jarigen via het gemeentefonds. Voor 2021 bedraagt de extra bijdrage van de 
gemeente Weert aan de VRLN € 9.581. 

Daarnaast is er eenmalige bijdrage nodig van de gemeente Weert aan de VRLN van
 € 1.716 voor de inrichting van de Informed Consent procedure. Deze procedure richt zich 
op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het 
rijksvaccinatieprogramma. Hierin worden ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd om 
toestemming voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM.
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2.1 Begrotingswijziging 1 2022.
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen 
Humaan Papillomavirus (HPV: beschermt tegen een aantal vormen van kanker). De 
bijdrage van de gemeente Weert bedraagt voor 2022 € 7.031. 

Daarnaast moeten vanaf 2022 alle gemeenten kwetsbare ouders al voor de geboorte van 
hun kind hulp en ondersteuning kunnen bieden. Dit door aanstaande ouders een prenataal 
huisbezoek aan te bieden. Dit prenataal huisbezoek is een belangrijke versterking van het 
actieprogramma Kansrijke Start, waarmee gestimuleerd wordt dat partijen rondom de 
eerste 1000 dagen van een kind lokaal de handen ineenslaan om meer kinderen een 
kansrijke start te bieden. De bijdrage van de gemeente Weert bedraagt voor 2022 
€ 14.531. 

In de begroting 2022 van de VRLN was al een bedrag opgenomen voor de 
meningokokken-vaccinatie in 2022 vooruitlopend op het definitieve bedrag. Nu het 
definitieve bedrag bekend is in de wijziging een aanvullende bijdrage voor de gemeente 
Weert van € 811 meegenomen.

3.1. Zienswijze indienen. 
De gemeenteraad kan zienswijzen indienen over de begrotingswijziging 1 2021 en over de 
begrotingswijziging 1 2022. Deze zienswijze moet vóór 13 december 2021 zijn ingediend. 
Aangezien dit niet mogelijk is, is uitstel verkregen tot vóór de vergadering van het 
Algemeen Bestuur (AB) van de VRLN op 17 december 2021.

Als zienswijze kan worden meegegeven dat vanwege de extra gevraagde middelen ook 
een extra verantwoording door de GDD dient te worden geleverd. In haar 
jaarverantwoording dient de GGD aan te tonen dat de activiteiten waarvoor ze de extra 
middelen hebben gekregen ook worden uitgevoerd.

Kanttekeningen en risico’s 
Tegen de voorgestelde extra bijdragen met betrekking tot de begrotingswijziging 1 2021 
zijn geen bezwaren.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 1 zijn geen bezwaren tegen de extra 
bijdragen voor de vaccinaties.

Met betrekking tot de prenatale screening is van belang dat de extra middelen ook 
daadwerkelijk gebruikt gaan worden voor de huisbezoeken. Hierbij is het van belang dat 
het resultaat gemonitord wordt en de activiteiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Denkbaar is dat vanwege personeelstekorten en hogere geboortecijfers niet geheel 
uitvoering wordt gegeven aan de prenatale screening. 

Financiële gevolgen
Zoals ook te zien is in de tabellen opgenomen in de aan de raad gerichte brief, leidt 
begrotingswijziging 1 2021 tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage 2021 voor 
Weert met € 11.297. De begrotingswijziging 1 2022 leidt tot een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage 2022 voor Weert met € 22.373. 

De gemeente Weert heeft voor alle vier de taken via de Mei- en Septembercirculaire 2021 
extra financiële middelen uit het gemeentefonds ontvangen. Deze middelen zijn voor dit 
doel beschikbaar gehouden, omdat bekend was dat een extra bijdrage hiervoor vanuit de 
VRLN zou worden gevraagd. Er is in 2022 een kleine financiële afwijking ten opzichte van 
de gevraagde bijdrage, maar gezien de geringe omvang vindt er geen bijstelling plaats. 
Het voorstel heeft hierdoor geen budgettaire gevolgen.

Pagina 2



Uitvoering/evaluatie 

De raad kan vóór 17 december 2021 een zienswijze bij de VRLN indienen, waarna de 
begrotingswijziging op 17 december 2021 in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRLN kan 
worden vastgesteld.

Communicatie/participatie 

Een zienswijzen kan per brief kenbaar worden gemaakt. De zienswijze is opgenomen in de 
bijlage. Gelet op de korte termijn voor het indienen van de zienswijzen mag deze brief per 
e-mail worden verzonden. Tijdens de AB-vergadering op 17 december 2021, kan de 
burgemeester een mondelinge toelichting geven op de zienswijze van de gemeenteraad. 

Bijlagen 

B&W voorstel
Brief VRLN begrotingswijziging 2021 en 2022 met bijlage
Brief zienswijzen Veiligheidsregio

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1488292
Advies raadscommissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021,

besluit:

4. In te stemmen met de begrotingswijziging 1 2021 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord en de hiervoor gevraagde extra bijdrage van € 11.297 beschikbaar 
te stellen.

5. In te stemmen met de begrotingswijziging 1 2022 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord en de hiervoor extra gevraagde bijdrage van € 22.373 beschikbaar 
te stellen.

6. Eventueel een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 1 
2021 en begrotingswijziging 1 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


