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Houben, Marianne <marianne.houben@vrln.nl> namens Delissen, Con
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Aan:

donderdag 6 november 2014lI:06
bgm Dassen; bgm De Boer-Beerta; bgm De Koning; bgm Delissen; bgm Evers; bgm
Gilissen; bgm Gradisen;J Heijmans; bgm Hessels; bgm Pelzer; bgm Scholten; bgm
Strous; bgm Van Rooij; bgm Verhoeven; bgm, wnd. Cammaert; Delissen, Con;
Directie VRLN (Lieshout, Tijs van); Beesel, mw E. Apeldoorn; Bergen, dhr. S. van 't
Hof ; Echt-Susteren, mw M. Hermans; Gennep, dhr P. Moors; Horst ad Maas, dhr R.
Poels; Leudal, dhr J. Lommen; Leudal, dhr W. Cornelissen; Maasgouw, dhr H. van
Soest; Maasgouw, dhr S. Backus; Mook en Middelaar, dhr W. Vos; Nederureert, dhr
W. Ernes; Peel en Maas, dhr M. Steyvers; Peel en Maas, mw I. Joosten; Roerdalen,
dhr R. Notermans; Roermond, dhr A. Vestjens; Roermond, dhr J. Vervuurt; Venlo,
dhr G.J.P. van Soest;Venlo, mw A. Hazenbosch; Venlo, mw M. Beijers; Venlo, mw Y.
van Geel;Venray, dhr R. Reijnders; P Otten; M Wolfs
Lena, Ankie; Boots, Niels; Mullekom, Paul van; Directie VRLN (Lieshout, Tijs van)

<

cc:
Onderwerp:

C.Delissen@vrln.nl>

bezoeken aan gemeenteraad

Geachte burgemeesters en griffiers,
Over het proces van het tot stand brengen van een beleidsplan voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord bent u enkele
malen geinformeerd. Onderdeel van dat proces vormde een tweetal startbijeenkomsten voor de gezamenlijke
gemeenteraden op 2 en 4 december 2014.
Het was de bedoeling om daar een toelichting te geven op het regionaal risicoprofiel, het gezondheidsprofiel en het
verdere proces van totstandkoming van het beleidsplan en meer specifiek de rol van de gemeenteraden daarbij.
De onrust die ontstaan is over de organisatieverandering van de Veiligheidsregio, de wisselingen in de directie en de
berichten over de financiële toestand hebben tot het inzicht geleid dat het verstandiger is om de startbijeenkomsten
op dit moment niet door te laten gaan. ln plaats daarvan bezoekt de nieuwe Algemeen Directeur, Tijs van Lieshout,
iedere gemeenteraad of raadscommissie. Tijdens dat bezoek zal hijvertellen wie hij is, wat hij heeft aangetroffen bij
de Veiligheidsregio, welke problemen er spelen en hoe hij denkt die het hoofd te bieden. Het is de bedoeling dat er
een dialoog ontstaat, waarbij de raad of commissie specifieke zorgpunten over de Veiligheidsregio kenbaar kan
maken. Van deze gesprekken wordt een korte rapportage gemaakt, zodat bepaald kan worden of specifieke acties
voor één gemeente ondernomen moeten worden of dat bepaalde zaken regiobreed moeten worden opgepakt.
De gesprekken worden momenteel in overleg met de griffiers ingepland en zullen plaatsvinden in de periode van
heden tot uiterlijk l5 februari. Onderstaand treft u een overzicht van de geplande gesprekken aan.
lndien u het wenselijk vindt kan de voorzitter van de Veiligheídsregio, de voorzitter van de bestuurscommissie GGD of
de portefeuillehouder financiën eveneens uitgenodigd worden om bij het gesprek met uw raad(-s commissie)
aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Con Delissen
bestuursadviseur
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BezoekadresDrie Decembersingel 50
5921 AC Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo
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gemeente Weert

Gemeenteraad
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ræiligheidsregio
llrnl¡u tg-ntcxrl

1 december2014

2 december 2014
3 december 2014
11 december2Ol4
6 januari 2015(o.v.b.)

Week 32015
20 januari 2015 (o.v.b.)
26 januari 2015
27 januari2OlS
28 januari 2015
lntern overleg
lntern overleg
lntern overleg
n.t.b. i.o.m. sen.convent

gemeente Gennep
gemeente Horst aan de Maas
gemeente Venlo
gemeente Beesel
gemeente Mook&Middelaar
gemeente Peelen Maas
gemeente Venray
gemeente Roermond
gemeente Maasgouw
gemeente Leudal
gemeente Bergen
gemeente Nederweert
gemeente Roerdalen
gemeente Echt-Susteren
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Gemeenteraad
Commissie Samenleving
Gemeenteraad, beeldvormende vergadering
Gemeenteraad, werkvergadering
Commissie Samenleving
Commissie Wonen
Commissie Bestuur en Middelen
Commissie Bestuur en Organisatie
Commissie Bestuur en Middelen

Gemeenteraad, werkvergadering

