
 INKOMSTEN 
  
Gemeentelijke bijdrage:
- Publieke Gezondheid 20.873.000 
- Brandweerzorg 33.958.000
- Crisisbeheersing 5.669.000

BDUR 6.049.000
Overige inkomsten 6.383.000 

TOTAAL 72.932.000 

Bergen
€ 1.625.000

Beesel
€ 1.475.000

Gennep
€ 2.073.000

Echt-Susteren
€ 3.483.000

Roerdalen
€ 2.250.000

Roermond
€ 7.245.000

Venlo
€ 12.555.000

Peel en Maas
€ 4.784.000

Nederweert
€ 1.877.000

Venray
€ 5.078.000

Weert
€ 5.738.000

Maasgouw
€ 2.621.000

Leudal
€ 4.129.000

Mook en Middelaar
€ 546.000

Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Begroting 2023 
in één oogopslag
Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid 
en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling 
van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en 
andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 
2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.

Programma's  
  
Publieke Gezondheid   
Brandweerzorg   
Crisisbeheersing  
 
TOTAAL  

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

521.683
inwoners

Publieke
gezondheidszorg jeugd 
• 88.500 kinderen 0-18 jaar
• 85.000 consulten
• 20 consultatiebureau's
• 55.000 vaccinaties
    Rijksvaccinatieprogramma

Publieke
gezondheidszorg algemeen
• 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid
• 2.200 soa consulten
• 11.500 reisconsulten
• 50 inspecties tattoo- en piercingshops
• 10 adviezen gezondheidsrisico's
    gevaarlijke stoffen
• 600 lijkschouwingen en 
    275 euthanasieverklaringen
• 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang

Publieke gezondheidszorg crisissituatie
• adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen 
    t.a.v. crisisbeheersing
• borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met
    24/7 paraatheid

Risicobeheersing
• 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's
• 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen
• 1.500 gebruikscontroles
• 300 adviezen brandveilig gebruik
• 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven

Preparatie
• 20-40 oefenmomenten 
   per brandweermedewerker
• jaarlijks 200 opleidingsplekken

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking  
• 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
• aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
• 43 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol
• 63 operationele plannen 

Gemeentelijke processen
• ongeveer 290 functionarissen actief

Incidentbestrijding
• 30 brandweerposten
• ongeveer 800 vrijwilligers
• 75 fte beroepsbrandweer 
    (24-uurs dienst)
• 4.000 meldingen 
   (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)

Uitgaven
72.932.000

totaal
gemeentelijke

bijdrage
€ 60.500.000

Gemeentelijke bijdrage 2022
Loonstijging 2023   
Materiële kostenstijging 2023   
Garanderen paraatheid jaarschijf 2023

       
  

Horst aan de Maas
€ 5.020.000

59.058.000

60.500.000TOTAAL

Inkomsten
72.932.000

 INKOMSTEN 
  

860.000
392.000
190.000

Aansluiting begroting 2023 - 2022

25.236.000
41.156.000
6.540.000

72.932.000

UITGAVEN


