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Inleiding 

 

In dit programma- en productenoverzicht (PPO) staat beschreven welke programma’s, 

programmaonderdelen en producten de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) levert. Deze 

programma’s, programmaonderdelen en producten hebben de gemeenschappelijke gemeenten van 

Limburg-Noord als opdrachtgever en voor een groot deel ook als financier en klant. Dit overzicht dient 

tevens als basis voor de begroting. 

 

Het PPO is een nieuw en dynamisch document. Bij iedere update van het document zal het PPO niet 

alleen doorontwikkeld worden, maar wordt er ook kritisch gekeken naar de indicatoren en worden ze 

daar waar nodig aangepast.  

 

 

Leeswijzer  

Per programma(onderdeel) worden producten en indicatoren weergeven, aangevuld met de directe 

formatie die nodig is om de genoemde producten te leveren en de kosten. Hierbij worden de totale 

lasten weergeven, de baten (van derden) en per saldo de benodigde gemeentelijke bijdrage. De 

overhead die wordt toegerekend aan het betreffende onderdelen is hier buiten beschouwing gelaten.  

De genoemde bedragen zijn afkomstig uit de begroting 2018. Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000. 
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1. Programma gezondheid 

 

 

 

 

Totaal Programma Gezondheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 15.428

Baten 4.504

Saldo van baten en lasten 10.924

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 10.924
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1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18  

 

De basiszorg jeugd richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle 

kinderen en jongeren in de regio in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gaat in ons gebied om ongeveer 100.000 

kinderen. Basiszorg jeugd richt zich ook op de opvoeder en de directe leefomgeving van het kind. De 

jeugdgezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren al een bepaalde mate van flexibilisering van de 

contactmomenten gerealiseerd. In het kader van de transformatie van de jeugdzorg is verdere 

flexibilisering punt van onderzoek. Essentieel is dat kinderen en jeugdigen in beeld blijven die 

gezondheidsrisico’s lopen. Naar aanleiding van de basis contactmomenten op het consultatiebureau, 

de screeningen van de kinderen/jeugdigen op de scholen en op verzoek van derden komen baby’s en 

kinderen/jeugdigen in beeld die gezondheidsrisico’s lopen. In de zorg op indicatie wordt deze groep 

verder gescreend, begeleid en indien nodig  toegeleid naar sociale wijkteams, teams gezinscoaches, 

gebiedsteams, centra voor jeugd en gezin of andere zorgverlening.  

 

Legitimatie  

Volgens art. 5 van de Wpg heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg 

tot 18 jaar. Op basis van artikel 2.1 van de Jeugdwet zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk 

voor het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Jeugdgezondheidszorg is niet specifiek 

wettelijk belegd bij de GGD, maar door de JGZ-professionals ondersteuning vanuit de preventieve 

activiteiten te laten uitvoeren, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bekendheid en expertise 

van de JGZ.  

 

 

Jeugdgezondheidszorg 0-18 (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 10.354

Baten 1.698

Saldo van baten en lasten 8.656

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 8.656

75% 

25% 

Jeugdgezondheidszorg 0-18  
(123,94 fte) 

Basiszorg

Zorg op indicatie
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Basiszorg 

De basiszorg jeugd richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle jeugd 

(baby’s, kinderen en jongeren) in de regio in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gaat in de regio Limburg-Noord 

om ongeveer 95.000 kinderen.  

                                                           
1
 https://assets.ncj.nl/docs/9c8aba38-2e8d-4fef-a346-ab7dab7f8bc3.pdf 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

Uitvoeren rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) 

  

Ook voor asielzoekerskinderen, 

kinderen woonachtig in Ter Peel en 

illegale kinderen. 

De JGZ-consulten worden tijdig uitgevoerd, conform 

landelijke professioneel kader (LPK)
1
 (binnen bandbreedte 

van 10%, gebaseerd op de leeftijd van het kind). 

 

Alle verrichtingen waar een tijdslimiet aan is verbonden, 

worden binnen de gestelde norm (LPK) behaald. 

 

De algemene vaccinatiegraad is minimaal 95% en de HPV 

vaccinatiegraad is minimaal 63%.  

Preventieve Gezondheidsonderzoeken: 

screeningsonderzoeken van 

verschillende leeftijdsgroepen in de 

leeftijd 0-18 jaar t.b.v. vroegsignalering 

en monitoring van gezondheid en 

ontwikkeling 

 

Spreekuren (inloop- en telefonisch) voor 

vragen over gezondheid en 

ontwikkeling  

 

Huisbezoeken na de kraamperiode, bij 

nieuwkomers en lichte 

ondersteuningsvragen 

 

Opvoedingsondersteuning  

 

Preventieve gezondheidsonderzoeken 

voor het Speciaal Onderwijs  

 

Toeleiding tot voor- vroegschoolse 

educatie (VVE) 

Alle kinderen zijn in beeld.  

 

Personen die naar Limburg-Noord verhuizen, worden binnen 

3 maanden in zorg genomen. 

 

Ieder vluchtelingkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken 

gezien.   

https://assets.ncj.nl/docs/9c8aba38-2e8d-4fef-a346-ab7dab7f8bc3.pdf
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Zorg op indicatie 

Vanuit de basiszorg komen baby’s, kinderen en jeugdigen in beeld die een gezondheidsrisico lopen. 

Ook samenwerkingspartners (zoals peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of ouders zelf) delen hun 

zorgen hierover regelmatig met de JGZ. Wat dan een gezonde en veilige keuze is hangt af van de 

situatie. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Onderzoeken uitvoeren op verzoek van of op basis van indicatie door 

verpleegkundigen of artsen 

 

Delen van risicosignalen, risicotaxatie en vervolgacties uitzetten  

 

Actief thuis bezoeken van kinderen/jongeren in risicovolle situaties  

 

Toepassen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

 

Signalering van en beleidsadvisering omtrent van risico’s in de omgeving 

 

Vroegsignalering van jongeren met beginnende problematiek ten aanzien 

van gebruik van drugs, alcohol, onveilig internetgedrag en gamen en 

toeleiding naar preventieve GGZ en verslavingszorg  

 

Consultatie, advies en coaching op maat aan derden bij sociaal-medische 

vragen  

 

Deelname aan de lokale multidisciplinair overleggen op casusniveau  

 

Deelname in sociale wijkteams en CJG 

 

Onderzoek, advisering en begeleiding bij ziekteverzuim op schoolgaande 

leeftijd ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) 

 

Onderzoek en advisering bij preventie van overgewicht/obesitas; door het 

doen van onderzoeken op indicatie en participeren in de integrale aanpak 

met andere ketenpartners (zoals JOGG)  

 

Coördineren van, participeren aan en toe-leiden naar training Plezier op 

School (POS)  

 

Coördineren en participeren in multidisciplinair SIRK platform (Seksualiteit, 

Intimiteit, Relaties en Kindermishandeling)  

 

Consultatie- en adviesfunctie bij situaties rondom thema Dood en Rouw op 

scholen 
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1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming  

 

Dit programmaonderdeel richt zich op het voorkómen van infectieziekten door middel van 

reizigersadvisering, technische hygiënezorg (evenementenadvisering en advisering aan derden) en 

preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Tevens omvat dit onderdeel een groot 

aantal uiteenlopende activiteiten op het gebied van de algemene infectieziektebestrijding, medische 

milieukunde, onderdelen van technische hygiënezorg, forensische geneeskunde (lijkschouw), 

tuberculosebestrijding en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.  

 

Legitimatie  

Bestrijding van infectieziekten is op basis van de bijzondere bepalingen in de Wpg (art. 17-29) een 

verantwoordelijkheid van de GGD. Het bestuur van de Veiligheidsregio zorg voor de voorbereiding op 

de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de 

bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de 

volksgezondheid bestaat. Daarnaast heeft de GGD de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van 

tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing. 

 

 

  

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 3.106

Baten 2.082

Saldo van baten en lasten 1.024

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 1.024

66% 

11% 

5% 

18% 

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming  
(31,87 fte) 

Infectieziektebestrijding

Technische hygiënezorg

Medische milieukunde

Forensische geneeskunde
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Infectieziektebestrijding (algemeen, TBC, SOA en reizigers) 

Infectieziektebestrijding is een aandachtspunt. Dreigingen van buitenaf, ziekten die van dier op mens 

overdraagbaar zijn (zoönose) en antibiotica-resistentie (ABR) blijven vragen om bijzondere alertheid.  

De GGD zal haar rol als netwerkregisseur infectieziektebestrijding verder uitbouwen. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Infectieziektebestrijding algemeen  

 

 

95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen 

de gestelde termijn afgehandeld  

Tuberculosebestrijding  

 

Minimaal 85% van de behandeling moet worden afgerond 

binnen de daarvoor gestelde termijn. 

 

Vaccinatiegraad van kinderen die in aanmerking komen voor 

BCG is 85%  

 

TBC diensten die we leveren voor DJI zijn kostendekkend  

Diagnostiek en behandeling van 

SOA patiënten  

 

Voorlichting, advies en vaccinaties 

aan reizigers 

Klanttevredenheid haalt een minimaal rapportcijfer van 7,5. 

 

Technische hygiënezorg 

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving 

van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, 

op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het COA bij asielzoekerscentra. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Technische advisering in het kader van de 

vergunningverlening voor het houden van evenementen  

 

Documentencontrole van evenementenaanvraag  

 

Telefonische advisering m.b.t. gezondheidskundige 

aspecten bij evenementen  

 

Het uitvoeren van controles op hygiëne en veiligheid bij 

groepsaccommodaties en het opstellen van 

controlerapporten  

 

Vergunningverlening aan ondernemers, die tatoeages, 

piercings of andere permanente make-up aanbrengen; 

Door aan te sluiten op GHOR verrichten 

we 100% van de evenementen 

inspecties 

 

Bij iedere gemeente een quickscan 

gedaan (risico inventarisatie)  

 

100% seksinrichtingen per jaar 

geïnspecteerd 
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Medische milieukunde 

De GGD adviseert op wanneer de onderzoeksvraag raakvlakken heeft met milieu, bijvoorbeeld vragen 

in het kader van de omgevingswet. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Onderzoek van de invloed van 

milieuverontreiniging (denk aan 

bodem, geluid, geur, etc) op de 

gezondheid met het doel te 

adviseren over maatregelen om 

gezondheidsrisico’s te voorkomen 

of te beperken  

 

Op 100% van de vragen m.b.t. gezondheidsrisico’s door 

milieuverontreiniging geven we een advies  

 

Klanttevredenheid haalt een minimaal rapportcijfer van 8. 

 

Forensische geneeskunde 

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de 

GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. De GGD voert onder andere voor politie en 

justitie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Forensisch medisch onderzoek 

 

Arrestantenzorg  

 

Lijkschouwing 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid is geborgd met 100%. 

 

De forensische geneeskunde wordt kostendekkend uitgevoerd  
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1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises 

 

Dit onderdeel omvat de inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten, het invulling geven aan de 

(geneeskundige) taken op het vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het verlenen van 

laagdrempelige medische en/of psychische zorg en ondersteuning aan slachtoffers van seksueel 

geweld, outbreak management (psychosociale hulpverlening) en forensische taken. De taken binnen 

dit onderdeel worden voor het merendeel ingevuld door medewerkers die de taken binnen het 

onderdeel “Uitvoerende taken gezondheidsbescherming” uitvoeren. Deze twee onderdelen zijn met 

elkaar verbonden, waarbij dit onderdeel in wezen de opgeschaalde vorm betreft van de 

gezondheidsbescherming. 

Legitimatie  

In artikel 15 van de Wpg gesteld dat het college van burgemeester en wethouders in ieder geval 

zorgdragen voor het bevorderen van medische milieukundige zorg en het bevorderen van 

psychosociale hulp bij rampen.  

 

 

 

 

 

25% 

25% 25% 

25% 

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises  
(PM fte) 

Psychosociale
hulpverlening

Opgeschaalde medische
milieukunde

Opgeschaalde
infectieziektebestrijding

Gezondheidsonderzoek bij
rampen

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, 

rampen en crisis (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 138

Baten 21

Saldo van baten en lasten 117

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 117
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Psychosociale hulpverlening 

Psychosociale hulpverlening (PSH) hoort bij een opgeschaald proces, daar waar de 1
e
 lijn deze 

hulpverlening niet kan realiseren. Het is daarmee een soort dijkbewaking. PSH werkt in samenhang 

met het scenarioteam zedenzaken. Deze processen worden steeds meer in elkaar geschoven. 

De GGD heeft een leidende rol binnen het scenarioteam. In geval van maatschappelijke onrust geeft 

dit team advies aan de portefeuillehouder veiligheid van de gemeente. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Psychosociale hulpverlening bij 

calamiteiten en maatschappelijke 

onrust. 

In 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde 

opkomsttijd (90 min) van opgepakt  

 

Opgeschaalde medische milieukunde 

Bij bijzondere situaties is de GGD verantwoordelijk voor de advisering rondom medische milieukunde. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Advisering bij milieu incidenten  In 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde 

opkomsttijd opgepakt. 

 

Opgeschaalde infectieziektebestrijding 

In crisissituaties (uitbraak van Norovirus op zorglocatie, ebola, etc)  is de GGD verantwoordelijk voor 

de processen rondom infectieziektebestrijding. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Coördinatie van 

´Outbreakmanagement´  

 

In 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde 

opkomsttijd opgepakt. 

 

Gezondheidsonderzoek bij rampen 

Bij rampen voert de GGD incidentele onderzoeken uit om de gezondheidseffecten van de ramp te 

bepalen. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Gezondheidsonderzoek na rampen In 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde 

opkomsttijd opgepakt. 
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1.4 Toezicht houden 

 

Het uitvoeren van toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de regio. In opdracht van de 

gemeenten worden alle locaties elk jaar bezocht. Er is sprake van risico gestuurd toezicht, de 

inspectieactiviteit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de locatie. De inspecteur heeft de opdracht 

om een oordeel te geven over het feit of de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang worden nageleefd.  

 

Legitimatie  

Op basis van de Wet kinderopvang (WKO) en kwaliteitseisen. 

  

 

 

Wet kinderopvang 

In opdracht van de gemeenten worden alle locaties elk jaar bezocht. De inspectieactiviteit wordt 

afgestemd op het risicoprofiel van de locatie. De inspecteur heeft de opdracht om een oordeel te 

geven over het feit of de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang worden nageleefd. Van elke inspectie 

wordt een rapportage gemaakt.  

Producten Prestatie-indicatoren 

Inspecties kinderopvang 

Rapportage n.a.v. inspectie 

100% van de instellingen is (al dan niet o.b.v. indicatie) 

geïnspecteerd en een rapport is tijdig beschikbaar  

 

  

Toezicht houden (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 612

Baten 641

Saldo van baten en lasten -29 

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen -29 

100% 

Toezicht houden  
(7,29 fte) 

Toezicht houden
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1.5 Onderzoek, kennis en advies 

 

Dit programmaonderdeel omvat het systematisch vergaren van inzicht in de gezondheid van de 

bevolking, het rapporteren daarover en het (door)ontwikkelen van verworven kennis in adviezen en 

methodieken met als doel publieke gezondheid (beter) af te stemmen op de eisen die de complexe 

omgeving van de GGD stelt. Het heeft ook tot doel te zorgen dat mensen gezond zijn en blijven. Dat 

kan door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen, maar ook door ziekten en complicaties 

van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Vroegtijdige signalering, 

bewustwording en gedragsverandering dragen bij aan (positieve) gezondheid. Daarvoor is een 

integrale aanpak van preventie nodig en structurele inbedding binnen het gemeentelijk beleid. Dit zijn 

preventieve taken van de GGD waarbij niet vanuit het individuele contact wordt geopereerd, maar 

waarbij de hele (of delen) van de bevolking van Limburg-Noord wordt aangesproken.  

 

Legitimatie  

Gemeenten zijn op basis Wpg en Jeugdwet verantwoordelijk voor: het bijdragen aan opzet, uitvoering 

en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de 

gezondheidsbevordering; ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar; preventie ten behoeve van het 

voorkomen, de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen.  

De uitvoering van deze taken is niet specifiek belegd bij de GGD. Wel staat er in artikel 15 van de 

Wpg dat het college van burgemeester en wethouders ervoor zorgdraagt dat de GGD beschikt over 

deskundigen op het gebied van gezondheidsbevordering. Het ligt zodoende voor de hand dat vooral 

de gezondheidsbevorderaars van de GGD worden ingezet om t.b.v. de wettelijke taak rondom 

preventie aan de gemeenten te adviseren. Daarnaast staat er in artikel 15 van de Wpg dat het college 

van B&W ervoor zorgdraagt dat de gemeentelijke gezondheidsdienst beschikt over epidemiologische 

deskundigheid. Op basis van art. 2 van de Wpg bestaat de verantwoordelijk van B&W voor het 

verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de 

bevolking. Het ligt zodoende voor de hand dat de epidemiologen van de GGD worden ingezet om aan 

de wettelijke taak rondom onderzoek naar de gezondheidssituatie voor de gemeenten uit te voeren.  

 

 

Onderzoek, kennis en advies (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 1.218

Baten 62

Saldo van baten en lasten 1.155

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 1.155



 

Programma- en productenoverzicht VRLN - 16 - 10 november 2017 
 

 

 

 

Onderzoek en kennis 

Op basis van data genereren wij informatie om gemeenten te advisering en te ondersteunen in de 

innovatie van hun beleid op het gebied van de publieke zorg. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Epidemiologisch onderzoek 

Gezondheidsmonitors 

Overig/vernieuwend (kwantitatief 

en kwalitatief) onderzoek 

Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en 

ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald. 

 

Gezondheidsadvisering 

Advisering is maatwerk op basis van: (beleids)ontwikkelingen, trends, onderzoek en interne en 

externe signalen.  De gezondheidsadvisering zal aandacht besteden aan de door de gemeenten 

gevraagde, focus op kwetsbare groepen, ouderen en het verbinden en versterken van netwerken met 

de kennis en informatie die we hebben. 

Producten Prestatie-indicatoren 

Gezondheidsadvisering Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en 

ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald. 

 

 

  

38% 

62% 

Onderzoek, kennis en advies  
(9,43 fte) 

Onderzoek en kennis

Gezondheidsadvisering
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2. Programma’s Veiligheid 

 

RISICOBEHEERSING

Ruimtelijke Veiligheid

Industriële Veiligheid

Bouwveiligheid

Gebruiksveiligheid

Onderzoek en beleid

BASISBRANDWEERZORG

Incidentbestrijding

Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling

CRISISBEHEERSING

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Gemeentelijke processen

Meldkamer

V
EI

LI
G

H
EI

D
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2.1 Programma Risicobeheersing 

 

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid  is daarbij 

een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals 

vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij 

werken zij samen met professionals, zoals met de politie en Veiligheidsregio. Ook zetten zij in op 

versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en 

ondernemers. 

De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma  veiligheid-risicobeheersing biedt zij 

gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het 

indammen van brandrisico’s. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van 

branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en 

bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor 

deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in 

bouwtrajecten. De regio werkt vanuit het begrip “meerlaagse veiligheid” waarbij in iedere fase van het 

realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden 

om fysieke veiligheid te vergroten. 

Streven is de adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, zodat minimaal 95% 

geheel wordt overgenomen door het bevoegd gezag. 

 

 

Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 2.572

Baten 453

Saldo van baten en lasten 2.118

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 2.118

11% 

7% 

16% 

55% 

11% 

Risicobeheersing  
(37,31 fte) 

Ruimtelijke veiligheid

Industriële veiligheid

Bouwveiligheid

Gebruikersveiligheid

Onderzoek en beleid
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Ruimtelijke veiligheid 

De Veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico’s. De 

advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en 

trajectbesluiten, routering gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van 

bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel van dit programmaonderdeel is om in 

een zo vroeg mogelijk stadium veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en mee te laten wegen in de 

beleidskeuzes die gemaakt worden.  

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75 adviesaanvragen externe veiligheid. Daarnaast is er met 

gemeenten structureel overleg over advisering pro-actie, met een minimale frequentie van 4 keer per 

jaar (volume pro-actietaak regionaal 2.000 uur). Proactie is het nemen van maatregelen om structurele 

oorzaken van onveiligheid en incidenten weg te nemen. 

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Advisering bestemmingsplannen 

en omgevingsplannen 

 

 Advisering bij omgevingsvisies 

en omgevingsprogramma’s 

 

 Advisering externe veiligheid bij 

ruimtelijke procedures 

 

 Advisering infrastructuur en 

bluswatervoorzieningen 

 

 Advisering routering gevaarlijke 

stoffen 

 

 Ontbrandingstoestemming 

vuurwerk 

90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken 

normtijd (doorlooptijd 10 werkdagen, maatwerk voor complexe 

zaken) 

 

Ruimtelijke veiligheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 288

Baten 154

Saldo van baten en lasten 134

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 134
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Industriële veiligheid 

De Veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel 

handhaven van de beheersing van industriële risico’s. Tot deze werkzaamheden behoren het 

beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van 

opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties 

en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen). 

Streven is de adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, zodat minimaal 95% 

geheel wordt overgenomen door het bevoegd gezag. 

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75 aanvragen milieuvergunning en BRZO. 

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Beoordelen veiligheidsrapporten 

BRZO 

 

 Beoordelen en aanwijzing 

bedrijfsbrandweren 

 

 Advies opslag 

vuurwerk/Explosieve stoffen 

 

 Advies externe veiligheid Wet 

Milieubeheer 

 

 Inspecties BRZO 

 

 Handhaving BRZO 

 

 Handhaving bedrijfsbrandweer 

 

 Advies brandpreventie Wabo-

milieu 

90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken 

normtijd (rapportage is binnen 8 weken na close-out 

verzonden aan het bedrijf) 

 

Industriële veiligheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 126

Baten 126

Saldo van baten en lasten 0

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 0
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Bouwveiligheid 

De Veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te 

nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 

op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw kunnen van deze werkzaamheden deel uitmaken.  

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 450 aanvragen voor een bouwvergunning, waarbij wij gemiddeld 900 

adviesrapporten uitbrengen. 

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Advies brandpreventie Wabo-

bouw 

 

 Advies bouw overig 

 

 Vooroverleg 

 

 Advies UPD/PVE 

 

95% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken 

normtijd (doorlooptijd 10 werkdagen, maatwerk voor complexe 

zaken) 

 

Gebruiksveiligheid 

De Veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of 

grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding 

brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) 

evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik. 

Daarnaast voert de Veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op verkleinen van het risico op 

brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn het uitvoeren van lesprogramma’s en 

expedities op scholen en in zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen 

(inclusief plaatsing van rookmelders). Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 adviesaanvragen 

brandveiligheid en 700 vergunningaanvragen voor evenementen. In dat kader worden jaarlijks 

gemiddeld 1.500 controles uitgevoerd (1.200 op basis van een afgesproken objectenlijst en 300 

controles maatwerk). 

Bouwveiligheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 442

Baten 103

Saldo van baten en lasten 339

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 339
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Door het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen 

brandveiligheid wordt het risico op brand door menselijk handelen verkleind en de kennis en 

vaardigheden over adequaat handelen in geval van brand vergroot. In dat kader zijn er jaarlijks 

gemiddeld 200 voorlichtingsactiviteiten gericht op brandveilig gedrag bij burgers, senioren, scholen en 

zorginstellingen. 

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Advies evenementen (B- en C-

evenementen) 

 

 Advies omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik 

 

 Brandpreventiecontrole tijdens 

gebruik (eenvoudig/klein/groot) 

 

 Voorlichtingsactiviteiten 

brandveiligheid  

95% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken 

normtijd (doorlooptijd 10 werkdagen, maatwerk voor complexe 

zaken) 

 

 

Onderzoek en beleid 

De veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal (brand)risicoprofiel. Dit is wettelijk verplicht en 

vormt de basis voor risico gestuurde brandweerzorg. Binnen risicobeheersing verzorgt de VRLN 

daarnaast de beleidsvoorbereiding op diverse terreinen en onderwerpen, mede gebaseerd op 

onderzoek naar brand(on)veilig gedrag en brandonderzoek. Het gaat om adequate en kwalitatief 

hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de 

brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Het lerend vermogen 

van de brandweerorganisatie is vergroot, onder meer door het uitvoeren van brandonderzoek 

waarmee meer inzicht verkregen wordt in oorzaak en verloop van de brand. 

Gebruiksveiligheid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 1.411

Baten 32

Saldo van baten en lasten 1.379

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 1.379
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Producten Prestatie-indicatoren 

 Risicoprofiel 

 

 Brandrisicoprofiel 

 

 Risicocommunicatie 

 

 Brandonderzoeken 

 

 Beleidsadviezen 

 

 

 

 

 

 

50 uitgevoerde brandonderzoeken 

 

 

  

Onderzoek en beleid (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 304

Baten 38

Saldo van baten en lasten 266

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 266
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2.2 Programma Basisbrandweerzorg 

 

In het programma Basisbrandweerzorg zorgt de Veiligheidsregio voor (de inzet van) een geoefende, 

goed uitgeruste, parate en professionele brandweerorganisatie die slagvaardig en effectief optreedt bij 

ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. 

Naast 61 beroeps 24-uurs medewerkers beschikt de brandweer voor de incidentbestrijding over ruim 

800 vrijwilligers. Aanvullend zijn vanuit andere brandweersegmenten nog ongeveer 40 

dagdienstmedewerkers beschikbaar om een bijdrage te leveren aan de slagkracht van 

incidentbestrijding. 

 

 

 

 

 

  

Totaal Programma Veiligheid: 

Basisbrandweerzorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 23.639

Baten 3.793

Saldo van baten en lasten 19.846

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 19.846

57% 

43% 

Basisbrandweerzorg  
(126,86 fte) 

Incidentbestrijding

Vakbekwaamheid,
materieel en
(beleids)ontwikkeling
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Incidentbestrijding 

De brandweer Limburg-Noord  voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het bestrijden 

van branden én van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren 

(verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen). De 

regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten (gaat terug naar 30). 

 

De basisbrandweerzorg omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten 

van grote(re) omvang. Aan de hand van het geactualiseerd regionaal risicoprofiel en de hierin 

genoemde incidenttypen, is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Er is op basis van 

een bestuurlijk vastgesteld ambitieniveau gekozen voor een capaciteitsverdeling over de gemeenten 

waardoor we zo goed mogelijk voldoen aan de landelijke opkomstnormen. De veiligheidsregio voert 

tevens enkele specialistische taken uit: de Waarschuwings- en Verkenningsdienst (WVD), 

Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallen bestrijding en natuurbrandbestrijding. 

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Bestrijden van brand 

 

 Bestrijden van ongevallen anders 

dan brand die gevaar voor mens 

en dier (kunnen) opleveren 

(verkeersongevallen, 

bedrijfsongevallen, 

waterongevallen en ongevallen 

met gevaarlijke stoffen) 

 

 Grootschalig optreden 

 

 Specialistische taken: WVD, 

IBGS, waterongevallen en 

natuurbrandbestrijding. 

 Regionaal: 70% van de gebouwen is binnen de wettelijke 

opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw* bereikt door 

de eerste eenheid (per gemeente is dit minimaal 50%). 

 

 Bij prio-1 meldingen is in alle gevallen een uitruktijd van 

maximaal 5 minuten gehaald (moment van alarmering tot 

aan moment van de uitruk). 

 

*= grote variatie, daarom hier niet verder uitgesplitst 

 

Incidentbestrijding (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 9.419

Baten 1.788

Saldo van baten en lasten 7.631

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 7.631
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Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling 

De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de 

medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en adequate en hoogwaardige beleidsadviezen die 

bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie. Deze aspecten zijn verenigd in het 

programmaonderdeel vakbekwaamheid, materieel en (beleids-) ontwikkeling. 

Binnen vakbekwaamheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen vakbekwaam worden 

(opleiden van manschappen) en vakbekwaam blijven (oefenen). 

De brandweer maakt gebruik van een breed scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit 

varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en 

hulpverleningsvoertuigen. Het onderhoud vindt plaats in de centrumposten (Venray, Venlo, 

Roermond, Weert) en zo mogelijk op de overige posten. Een specifiek onderdeel van het 

materieelbeheer is het onderhoud aan ademluchtapparatuur. Dit moet voldoen aan hoge 

kwaliteitscriteria.  

 

 

Producten Prestatie-indicatoren 

 Opleiden (vakbekwaam worden) 

 

 Oefenen (vakbekwaam blijven) 

 

 Beheer huisvesting en materieel 

 

 Onderzoek 

 

 Beleidsadvisering 

 Het  Regionaal Opleidingscentrum is gecertificeerd. 

 

 Alle ruim 900 operationeel inzetbare manschappen voldoen 

aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. 

 

 De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de 

NEN2767-norm. 

 

 Al het materieel voldoet dan de daarvoor geldende 

kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek 

gekeurd. 

 

 

Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-) 

ontwikkeling (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 14.220

Baten 2.005

Saldo van baten en lasten 12.215

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 12.215
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2.3 Programma Crisisbeheersing 

 

De Veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele 

hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten 

en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Ook de 

coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt hierbinnen. Voor de uitvoering van 

dit programma is de Meldkamer onontbeerlijk. 

 

 

 

 

  

Totaal Programma Veiligheid: Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 4.496

Baten 879

Saldo van baten en lasten 3.617

Stortingen in reserves 50

Onttrekkingen uit reserves 126

Resultaat voor bestemming 3.541

79% 

21% 

Crisisbeheersing (exclusief meldkamer)  
(17,53 fte) 

Crisisbeheersing en
multidisciplinaire
samenwerking (incl.
GHOR)

Gemeentelijke processen
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Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR) 

De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de 

ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden 

tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie vallen hieronder. 

In het domein crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking is sinds 2016 naast de wettelijke 

taken op het gebied van operationele voorbereiding, een doorontwikkeling in gang gezet van de 

multidisciplinaire crisisorganisatie, in antwoord op de steeds veranderende risico’s in de wereld om 

ons heen. Dit vraagt een flexibel op te schalen crisisorganisatie (meer maatwerk per crisis) met goed 

opgeleide en geoefende functionarissen en teams, met heldere rollen/lijnen in de hoofdstructuur.  

De kernfuncties in de crisisbeheersing (aanwezigheid noodzakelijk) zijn via pools of piketten conform 

Regionaal Crisisplan geborgd. 

De VRLN werkt met actuele plannen en planvormen (zoals de Multidisciplinaire Informatie Kaart). 

Zowel oefeningen als GRIP-incidenten worden conform de daarvoor vastgestelde procedures 

geëvalueerd, waarbij minimaal twee keer per jaar een trendanalyse met de belangrijkste 

verbeterpunten gerapporteerd worden aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur (indien er voldoende 

GRIP-incidenten zijn geweest, minimaal 3-5). 

GHOR 

Een specifiek onderdeel binnen crisisbeheersing is de GHOR. De GHOR is belast met de coördinatie, 

voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige 

ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Doelstelling is 

dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde 

geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten 

kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. 

Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede 

relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk. Een specifieke activiteit vormt de 

geneeskundige advisering bij evenementen. 

 

  

Crisisbeheersing en multidisciplinaire 

samenwerking (incl. GHOR) (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 2.377

Baten 445

Saldo van baten en lasten 1.932

Stortingen in reserves 0

Onttrekkingen uit reserves 0

Gemeentelijke bijdragen 1.932
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Producten Prestatie-indicatoren 

 Operationele voorbereiding: 

netwerkmanagement, 

planvorming en 

informatiemanagement 

 

 Opleiden en oefenen 

 

 

 

 

 Incidentbestrijding 

 

 

 

 Ketenzorg 

 

 Nazorg en evaluatie 

 

 Risicocommunicatie 

 

 Evenementen-advisering 

geneeskundig 

 

 De plannen en planvormen zijn die in principe niet ouder zijn 

dan 4 jaar.  

 
 

 

 

 

 

 Alle functionarissen in kernfuncties krijgen tenminste 2 

onderdelen van het oefenprogramma aangeboden, waarvan 

1 monodisciplinair en 1 multidisciplinair. 
 

 

 

 

 

 

 De operationele functies/ crisisteams zijn operationeel 

binnen de gestelde norm na alarmering : in 80% van de 

incidenten, streven is 100%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op 100% van de adviesaanvragen in het kader van 

vergunningverlening voor een C-evenement is tijdig advies 

uitgebracht: voor B-evenementen (minder prioriteit) ligt dit 

percentage op 80. 

 

 

Gemeentelijke processen 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een 

crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, 

informatiemanagement, resourcemanagement en evacuatie.  

Het Team Oranje Kolom faciliteert gemeenten bij de invulling van deze rol. Het Team is belast met de 

coördinatie van de processen Bevolkingszorg in de preparatieve fase. Binnen de Oranje Kolom wordt, 

net als in de gemeentelijke organisaties, sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van 

burgers. Door tijdens de crisisbeheersing de focus te leggen op die mensen die de hulp het hardste 

nodig hebben, ontstaat een meer afgewogen hulpverlening. Dit impliceert echter wel dat er ook een 

grote groep in de samenleving is die zelf (liefst al in een periode dat er niets aan de hand is), 

maatregelen neemt om risico’s het hoofd te bieden (risicocommunicatie). Ondanks dat de 

ondersteuning en zorg zeker aangepast wordt op de behoefte en de zelfredzaamheid van de 

samenleving, blijven er onderdelen bestaan die vooraf vastgelegd dienen te worden.  

Bij het proces crisiscommunicatie is borging van strategische en uitvoerende capaciteit van belang, 

naast monitoring van media en digitale berichtgeving. Zeker in het geval van onrust en onzekerheid is 

crisiscommunicatie misschien wel het belangrijkste middel in crisisbestrijding. 
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Producten Prestatie-indicatoren 

 Operationele voorbereiding 

processen bevolkingszorg (incl. 

crisiscommunicatie en opstellen 

piketroosters) 

 

 Opleiden en oefenen 

bevolkingszorg 

 

 Incidentbestrijding bevolkingszorg 
 

 Alle functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn 

binnen de multidisciplinaire teams krijgen minimaal 1x per 

jaar een multidisciplinaire bijscholing en oefening 

aangeboden én minimaal 1x per jaar een monodisciplinaire 

opleiding en oefening. 

 

 Alle nieuwe functionarissen welke binnen de Oranje Kolom 

actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de 

functie die zij gaan uitoefenen. 

 

Meldkamer 

De meldkamer verzorgt de aanname en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, 

waaronder 112-meldingen. De meldkamer zorgt voor alarmering van eenheden en functionarissen en 

regelt verdere opschaling tijdens GRIP situaties. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de 

meldkamer de repressieve inzet. 

In het kader van het project LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) zijn de meldkamers van de 

Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord in het najaar 2016 samengevoegd in een nieuwe 

meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De huidige “samenwoon “ variant groeit door naar een meer 

geïntegreerde vorm van samenwerking. De hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is 

vanaf 2014 bevroren in aanloop op de overdracht aan de LMO en daarmee gepaard gaande 

eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en financiële administratie, met 

uitzondering van de personeelsadministratie, zijn ondergebracht bij de Landelijke Politie, eenheid 

Limburg. 

De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, 

aangezien de financiering nog loopt via de begrotingen van de Veiligheidsregio’s. Verdere begroting 

en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie. 

Gemeentelijke processen (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 668

Baten 98

Saldo van baten en lasten 570

Stortingen in reserves 10

Onttrekkingen uit reserves 31

Gemeentelijke bijdragen 549
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Meldkamer (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 

2018

Lasten 1.451

Baten 336

Saldo van baten en lasten 1.115

Stortingen in reserves 40

Onttrekkingen uit reserves 95

Gemeentelijke bijdragen 1.060


