
  
VRTwanta 

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Regionaal Risicoprofiel Twente, Beleidsplan VRTwente 2016-2019, 

Programmabegroting 2016 VR Twente en de jaarrekening 2014 VRTwente 

  

  

Voorstel: 1. Een zienswijze indienen inzake de programmabegroting 2016 VRTwente 

2. Instemmen met het Regionaal risicoprofiel Twente en het Beleidsplan 

VRTwente 2016-2019 

3. Instemmen met de jaarrekening 2014 VRTwente     
  

1 SAMENVATTING 

Op basis van de Wet veiligheidsregio's stelt het Algemeen bestuur ten minste eenmaal in de 

vier jaar een beleidsplan op waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio. Dit beleidsplan is gebaseerd op een vastgesteld risicoprofiel. De gelden die 

jaarlijks nodig zijn om de doelen uit het beleidsplan te realiseren, zijn vervolgens in een 

programmabegroting 2016 neergelegd. 

Bovengenoemde documenten staan in onderlinge verhouding tot elkaar en worden daarom 

gezamenlijk via de burgemeester en het college aan de raad voorgelegd om hun zienswijze 

hierover te geven en deze kenbaar te maken aan het bestuur van de veiligheidsregio. Op 

29 juni 2015 zal na binnenkomst en verwerking van alle veertien zienswijzen het Regionaal 

risicoprofiel Twente, het Beleidsplan VRTwente 2016-2019 en de programmabegroting 2016 

VRTwente ter vaststelling aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In 2011 en 2012 zijn het Regionaal risicoprofiel Twente en het beleidsplan VRTwente 2013- 

2015 voor de eerste keer vastgesteld. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Wet Veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Twente. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4A Watwillen we bereiken? 

Dit raadsvoorstel heeft tot doel dat uw raad een opvatting geeft op het Regionaal risicoprofie! 

Twente en het Beleidsplan VRTwente 2016—2019. 

Regionaal risicoprofiel Twente 

Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's die kunnen leiden tot 

een ramp of crisis in de regio. Op basis van dit inzicht kunnen acties uitgezet worden om de 

aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en daarmee de crisisorganisatie goed 

hierop voor te bereiden. 



  

Beleidsplan VRTwente 2016-2019 

Het beleidsplan geeft een strategisch kader en richting aan de inspanningen van de Veilig- 

heidsregio Twente voor de komende vier jaar. Genoemde ambities zijn tevens afgestemd op 

de verminderde beschikbare financiële middelen. Innovatie en samenwerking vormen hierbij 

de sleutelwoorden om te komen tot een meer betaalbare veiligheid. Dit kan 0.a. door op een 

innovatieve manier veder door te ontwikkelen, in samenwerking met: onze inwoners, 

partners, private en publieke partijen en maatschappelijke instellingen, waarbij de focus 

wordt gelegd op “het voorkomen van” en een toenemende zelfredzame samenleving. 

4B Watgaan we ervoor doen? 

Regionaal risicoprofiel Twente 

In het risicoprofiel worden de risico's die in de regio bovengemiddeld aanwezig zijn of een 

bovengemiddeld bestuurlijk of maatschappelijk belang hebben nader geanalyseerd. Voor 

Twente betreft dit 21 mogelijke risico's. Omdat de veiligheidsregio zich niet tegelijkertijd kan 

richten op al deze risico's zijn er een aantal geprioriteerd. Voor de komende jaren is het 

beleid op de volgende risico's gericht: 

e  Verstoring telecommunicatie en ICT 

Maatschappelijke onrust 

Incident met ondergrondse opslag 

Brand in dichte binnenstad 

Ziektegolf. 

Vanuit het voorgaande beleidsplan wordt het beleid ten aanzien van de volgende risico's 

gecontinueerd: 

e Brandbare/explosieve stof bij spoorvervoer 

e Giftige stof bij een inrichting 

e  Incident nabij kerncentrale 

Beleidsplan VRTwente 2016-2019 

Dit beleidsplan betreft grotendeels een voortzetting van het vorige Beleidsplan 2013-2015. 

De volgende strategische beleidsdoelstellingen zijn voor de komende vier jaar hierin 

geformuleerd: 

e  Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen 

Goede informatievoorziening 

Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving 

Een resultaatgerichte regionale crisisorganisatie, die aansluit bij de samenleving 

Betekenisvol samenwerken. 

Dekkingsplan brandweer In de Wet Veiligheidsregio's is bepaald dat een dekkingsplan van 

de brandweer onderdeel uitmaakt van het beleidsplan. Met het dekkingsplan wordt 

vastgesteld welke brandweerzorg in de regio Twente — per gemeente- verwacht kan worden. 

In de bijlage 3 van het beleidsplan treft is het dekkingsplan opgenomen, aangevuld met een 

oplegnotitie. In deze oplegnotitie is te lezen dat er geen aanleiding is tot herziening van de 

berekende opkomsttijden welke vastgesteld zijn in het vorige dekkingsplan. Ook het 

brandrisicoprofiel van Twente is sinds 2011 stabiel en behoeft geen aanpassing. Voorgesteld 

wordt om het huidige dekkingsplan als basis voor het beleidsplan 2016-2019 te gebruiken. 

De komende jaren worden de effecten van de maatregelen en de landelijke ontwikkelingen 

inzake brandveiligheid die invloed hebben op de afspraken in het dekkingsplan nauwlettend 

in de gaten. 

4C Watmag het kosten? 

Programmabegroting VRTwente 2016 

In de programmabegroting 2016 zijn de ambities verwoord die de organisatie heeft en wat de 

financiële implicaties daarvan zijn. Het betreft de programmabegroting van Brandweer, 

GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. 
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Het begrotingssaldo voor het dienstjaar 2016 is geraamd op € 40,5 min. Daarmee is de 

gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2015 gestegen met € 0,55 mIn ofwel 

1,3%. Dit verschil wordt door een drietal factoren verklaard, te weten: 

e Autonome ontwikkelingen (€ 0,3 mIn) 

e  Afspraken principebesluit (€ 0,15 mIn) 

e Besluit AB inzake bezuinigingstaakstelling ad 0,9 min ingaande 2016 (€ 0,1 mIn) 

De mutaties in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015, zijn een uitvloeisel van 

eerder genomen besluiten in het AB van de Veiligheidsregio Twente. 

De twee verdeelmodellen (0.b.v. huidige model en Cebeon-model) zijn beide opgenomen in de 

begroting. Er wordt een ingroeiregeling van 3 jaar voorgesteld (in het 4° jaar is het volledig 

gerealiseerd). Het voordelige effect voor 2016 t.o.v. 2015 is € 41.369 als gekozen wordt voor 

het Cebeon-model. 

Nadere evaluatie en onderbouwing financieringssystematiek VRT 

In het principebesluit tot regionalisering van de brandweer van 22 februari 2012 is vastgelegd 

de huidige financieringssystematiek, die grotendeels is gebaseerd op historische budget- 

volumes en lokale besluitvorming, in 2015 te evalueren. 

Op 1 juli 2013 heeft het AB besloten de evaluatie financieringssystematiek te starten. Deloitte 

is aangesteld als trajectbegeleider. Deloitte heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijke 

financieringsmodellen in relatie tot het huidige model. O.b.v. het eindrapport heeft het DB een 

standpunt bepaald om de conclusies over te nemen voor financiering (Cebeon model en 

ingroeipad van 3 jaar) en de evaluatie nader te onderbouwen evenals het standpunt dat zij 

hierover inneemt. Het DB gaat ook akkoord met het voornemen om in de ontwerpbegroting 

van 2016 het gemeentelijk aandeel in de kosten zowel o.b.v. huidige model als 0.b.v. Cebeon- 

norm weer te geven. Het definitieve besluit over het financieringsmodel wordt betrokken bij de 

begrotingsbehandeling van 29 juni 2015. 

Effect voor Hof van Twente is een voordelig herverdeeleffect: € 295.000 (+12,5%). 

Mogelijke oorzaken die dit effect m.n. veroorzaakt is het aantal en spreiding kazemnes, 

wanneer deze worden gerelateerd aan de omvang van het verzorgingsgebied. Het aantal 

kazernes en de spreiding daarvan zijn redelijk bepalend voor het kostenniveau, maar ook 

redelijk bepalend voor het niveau van brandweerzorg. Cebeon neemt de risico's als vertrek- 

punt maar belicht niet de wijze waarop deze risico's in elke afzonderlijke gemeente worden 

gemanaged. Cebeon schept condities voor een rechtvaardige verdeling van de lasten. 

De 4 “nadeelgemeenten” hebben om procedurele en inhoudelijke redenen afstand genomen 

van wat door het AB besloten is. 

Jaarrekening VRTwente 2014 

De Veiligheidsregio Twente heeft het boekjaar 2014 met een positief resultaat afgesloten van 

€ 306.336. De exploitatie is sterk beïnvloed door incidentele positieve en negatieve feiten. 

Voorgesteld wordt om conform het beleidskader risicomanagement/weerstandsvermogen dat 

op 15 december 2014 is vastgesteld het positief resultaat van € 168.000 toe te voegen aan de 

algemene reserve (hiermee stijgt de weerstandsratio naar 70%). Het saldo na bestemming 

komt uit op € 138.336. 

Dit saldo zal worden gerestitueerd naar de gemeenten. Voor Hof van Twente betekent een 

restitutie van € 7.762. Omdat de jaarrekening nog niet door de accountant is vastgesteld 

kunnen bovenstaande cijfers nog gecorrigeerd worden. 

Wij adviseren uw raad: 

e Ten aanzien van de Programma begroting 2016 een zienswijze in te dienen met 

betrekking tot de keuze van de gemeenteraad Hof van Twente voor het Cebeon- 

model. De programmabegroting VRTwente conform dit model vast te laten stellen 

door het Algemeen Bestuur. 
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e Ten aanzien van het Regionaal risicoprofiel VRTwente en het Beleidsplan 2016-2019 

met de inhoud in te stemmen. 

e Ten aanzien van de jaarrekening 2014 VRTwente met de inhoud in te stemmen. 

4D Watis het alternatief? 

Dit regionaal beleidsplan en risicoprofiel is een logische stap als vervolg op de visie en eerdere 

besluitvorming op onderdelen, daar waar het gaat om gaat om consistent beleid ten aanzien 

van de Veiligheidsregio Twente. Er is inhoudelijk dan ook geen reden om alternatieve 

voorstellen te doen. Het niet vaststellen van een regionaal beleidsplan en risicoprofiel is geen 

alternatief aangezien het hier om een wettelijke verplichting gaat. 

4E Watis het risico? 

Gelet op het beleidsmatige karakter van het onderwerp en diverse onderliggende plannen is 

er geen sprake van onvoorziene risico's 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

De zienswijze wordt ingezonden naar de VRTwente waarna vaststelling plaatsvindt in het 

algemeen bestuur van 29 juni 2015. 

5 COMMUNICATIE 

Voor vaststelling worden Twentse gemeenteraden om hun zienswijze gevraagd. Ook externe 

samenwerkingspartners wordt om hun bevindingen gevraagd ten aanzien van het risicoprofiel 

en het beleidsplan. Na inventarisatie van de verschillende zienswijzen en input wilt het bestuur 

op 29 juni 2015 overgaan tot vaststelling. 

De regie met betrekking tot de communicatie over de vaststelling van de diverse documenten 

in het Algemeen Bestuur loopt via de Veiligheidsregio Twente. 

    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

. Nauta-van Moorsel MPM 
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