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Veiligheidsre gio Limburg-Noord

518.283

Begroting 2019
Ín één oogopslag

€ 50s.000
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€ 1.677.000

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en
bestrijdt rampen en crises in de regio Noord en Midden-Limburg. Door
bundelÍng van krachten van GGD, brandweer, L5 gemeenten en andere
veiligheÍds- en gezondheidspartners op weg naar de gezondste en veiligste
regio in 2Q25.De 15 gemeenten besburen en financieren de veiligheidsregio.
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' 7.000 reisconsulten

€ 10.709.000

Peçl en $daas
€ 4.128.000

ñ

EE:

KincleropvanglocaTies
. 450 inspecties
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€ 1.604.000
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. 300 voorlichtings-

activiteiten
Brandveilig Leven

Fcht-Susteren
€ 2.831.000

€.2.267.OOO

Incidentbestrijding
. van 31 naar 30
brandweerpostan
. 800 vrijwilligers
. 60 fte beroepsbrandweer
. gemiddeld 3.5OO

Risicobeheersingl
. 1.350 adviezen
. 1.500 cont¡oles

€ 1.936.000

meldingren

brandweerzorg

Vakbekwaamheid,
materieel en
ontwikkeiing
. vervanging materieel
voor € 5 miljoen
. nieuwbouw 5 kazernes
,20-40 oefenmomenten
per brandweerman/-vrouw
. 200 opleidingsplekken
.nieuwe oefencyclus
meerdaags realistisch
oefenen

GEN,TEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMAONDERDEET
AIle bedngen inclusief toedeling overheadkosten

Prograrnrna

Prograrnnraonderdeel
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Jeugdgezondheidszorg 0-1
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten,
rampen en crisis
Toezicht houden (op rekening)
Onderzoek, kennis en advies

BRANDWEER
L¡mburg.Noord

Gemeentelijke trijclrage
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12.668.000
1.994.000
162.000
0
1.719.000

16.544.000

Brandweerzorg
CrisisbeheersinE {incl. üliûR
cli ûietlìeerteììjke processei.,
. uitbouw samenwerkingi met Zuid-Limburg
. meerdaagse ketenoefening infectieziekte
. 350 adviezen evenementen
. nieuw regionaal risicoprofiel
-minimaal 2 oefenmomenten per operationeel

gE
g
,"g_

Risicobeheersing

2.981.000

Incidentbestrijding
Vakbekwaamheid, materieel en
(beleids ) ontwikkelin g

29.829.000

Crisisheheersing

functionaris

Crisisbeheersing en multidisciplinaire
samenwerking (incl. GHOR)
Gemeentelijke processen

Meldkamer
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Uitgaven
62.400.000

UITGAVEN

35.375.000

TOTAAI"

62.400.000

20.847.000
6.178_000

728.000

5.041.000
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Brandweerzorg
Crisisbeheersing

2.724.OOO

1.590.000

TOTAAL
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10,763.000
16.085.000

,i*i;i-iÍ:¡:r"ì

Progranrma's

INKOMSTEN
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Inkomsten
62.400.000

10.986.000

TOTAAL

62.400.000

Allebedragen zijn aþerondap 1000 ewo
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