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Onderwerp 

 

Ontwerp beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 

Voorstel 

1. Kennis te nemen van het ontwerp beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio 

Limburg-Noord; 

2. Een eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 

 

Inleiding 

 

Door bijgevoegde brief van 28 oktober 2019 doet de Veiligheidsregio Limburg-Noord de 

gemeenteraad het ontwerp beleidsplan 2020-2023 met als titel ‘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.  

 

Beoogd effect/doel 

 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van openbare 

veiligheid en openbare gezondheidszorg beter te organiseren. De Brandweer Limburg-

Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord samen aan gezondheid en veiligheid. 

 

Argumenten 

1.1 Kaders en ambities 

 

Binnen de meerjarige strategische kaders van het beleidsplan van de Veiligheids Limburg-

Noord wordt elk jaar door het Algemeen Bestuur en de directie bijgestuurd op 

ontwikkelingen. In het vorige beleidsplan “Koers en beleid” 2016-2019 waren voor de 

brandweerzorg en voor de crisisbeheersing drie pijlers gedefinieerd. Dit waren risicogericht 

werken, vraaggerichte organisatie en informatie gestuurde organisatie. Daarnaast was er 

het “Meerjarenbeleid Publieke Gezondheid” 2013-2016 waar vier programma’s in zijn 

beschreven. Dit waren gezond en veilig opgroeien, zelfstandig en veilig ouder worden, 

vertrouwen in gezondheidsbescherming en ondersteuning door kennis en innovatie. De 

Veiligheidsregio Limburg-Noord adviseert om de programma’s in grote lijnen 

geactualiseerd voort te zetten. De ambitie voor dit beleidsplan is “Veiligheidsregio 

Limburg-Noord wil de veiligste en gezondste regio zijn. Dit vraagt een permanent 

inspanning om onze regio veiliger en gezonder te maken”. Hierbij hanteren zij vijf 

kernwaarden voor het waarmaken van deze ambitie. De kernwaarden zijn verbinding, 

vakmanschap, informatie gestuurd, betrouwbaar en duurzaam. 

 

1.2 Crisisbeheersing 
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Het beleid wat betreft crisisbeheersing is gebaseerd op een inventarisatie en analyse van 

de risico’s in ons gebied. Samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg is in 2019 een 

Provinciaal Risicoprofiel opgesteld waarin de grootschalige risico’s en kwetsbaarheden 

geïnventariseerd en geanalyseerd zijn. De omgevingsanalyse en algemene ambitie van 

VRLN vertaalt zich voor de komende beleidsperiode voor de crisisbeheersing in drie 

generieke beleidsdoelen namelijk meer veiligheid en continuïteit van onze leefomgeving, 

flexibele, breed inzetbare crisisorganisatie en tenslotte expertise in verbinding. Voor de 

Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), de Gemeentelijke crisisorganisatie 

(Oranje Kolom) en Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) zijn nog enkele losstaande 

expliciet benoemde doelen omschreven in het beleidsplan. 

 

1.3 Brandweer 

 

De bestuurlijke ambitie van de brandweer is dat er met de bestaande organisatie de 

wettelijke taken op een minimaal verantwoord niveau worden uitgevoerd. Doel is een 

gedegen brandweerorganisatie die de bestuurlijke uitgangspunten en ambities kan 

waarmaken. De kansen en ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing richten zich 

de komende jaren op informatie gestuurd werken, risicogerichte advisering, 

branchegericht werken en samenwerkingspartners opzoeken. De reeds in gang gezette 

verbreding van de werkzaamheden binnen de risicobeheersing gaan daarbij onverminderd 

door. Wat betreft preparatie is er focus op alle voorbereidingen die nodig zijn om 

incidenten adequaat te kunnen bestrijden. Dit wordt gedaan op het gebied van 

vakbekwaamheid van het personeel van incidentbestrijding, de operationele voorbereiding 

van plannen en procedures en het beschikbaar hebben en onderhouden van materieel. 

Wat betreft incidentenbestrijding liggen de kansen en ontwikkelingen de komende jaren 

op de vlakken van borgen van paraatheid, deeltijdrichtlijnen, behapbare basis, 

risicogerichte organisatie van specialismen, gebiedsgerichte opkomsttijden en een 

wendbaar en flexibel repressief model. 

 

1.4 GGD 

 

De specifieke ambitie van GGD Limburg-Noord is dat mensen zelf op een positieve manier 

de regie over hun leven en gezondheid kunnen blijven voeren. Iedereen, jong en oud, 

moet actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, nu en in de toekomst. Op 

basis van de omgevingsanalyse, landelijke doelstellingen en de opdracht van gemeenten 

op het terrein van e publieke gezondheid richt de GGD zich op vijf beleidsdoelstellingen. 

Ze richten zich op het versterken van de publieke gezondheid, de ‘Gezonde generatie’, het 

vitaal ouder worden, het verbinden van publieke gezondheid en sociaal beleid en ten slotte 

op het verbinden van publieke gezondheid en veiligheid. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen 

 

Het beleidsplan bevat geen afzonderlijke financiële paragraaf. Het uitgangspunt is dat 

nieuw beleid komt in plaats van bestaand beleid, zonder verhoging van de gemeentelijke 

bijdragen.  

 

Uitvoering/evaluatie  

 

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. 
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Communicatie/participatie  

 

De Veiligheidsregio wordt per brief over uw zienswijze in kennis gesteld.  

 

Advies raadscommissie  

 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  

 

- Aanbiedingsbrief ontwerp beleidsplan 2020-2023 d.d. 28 oktober 2019 

 

 

 

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 

 



 
 

 

 

 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-899722  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019. 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het ontwerp beleidsplan 2020-2023; 

2. Een eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 

 
 

 

A.A.M.M. Heijmans 

 


