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Argumenten 

1.1 Algemene opmerking 

In de begroting 2017 is geen nieuw beleid opgenomen. 

De Veiligheidsregio Twente (hierna te noemen VRT) 

meldt wel dat, indien noodzakelijk, tot her prioritering 

van taken binnen de bestaande organisatie kan worden 

overgegaan om te kunnen voldoen aan de toenemende 

advies en toezicht aanvragen. Indien hier knelpunten uit 

naar voren komen, zal hier separaat een bestuurs- 

voorstel volgen. 

1.2 Begroting 2017 

Voor de uitvoering van de programma's vraagt de VRT 

een bijdrage van € 41,3 min. Deze laat ten opzichte van 

de begroting 2016 een toename zien van c.a. € 0,8 min. 

De ontwikkeling van de bijdrage is volledig terug te 

voeren op eerder genomen besluiten. Een verdere 

toelichting hierop is gegeven in paragraaf 6.4 van de 

begroting 2017. De begroting 2017 gaat uit van een 

going-concern financieel kader met inbegrip van de 

reeds afgesproken bezuinigingen. 

Op basis van de begroting 2017 met meerjaren doorkijk 

van de VRT is de bijdrage van onze gemeente aan de 

VRT groter dan nu in onze begroting geraamd. 

BegrotingHvt _ 2.307.779 2.230.071 2.152.363 2.074.655 2.074.655 

BijdragecfVRT 2.337.350 2.483.302 2.405.384 2.327.466 2.327.466 

Verschil -29.571 _ -253.231 -253.021 -252.811 -252.811 

Verklaring hiervan is voornamelijk het effect herijking 

cluster Openbare Orde en Veiligheid van het 

Gemeentefonds. De Twentse gemeenten hebben 

afgesproken dat ieders aandeel in de financiering van 

de VRT is gekoppeld wat iedere gemeente voor deze 

taken in de uitkering Gemeentefonds ontvangt. Het 

voordeel van een hogere Gemeentefondsuitkering is 

reeds in onze begroting meegenomen, maar de 

keerzijde — een hogere bijdrage aan de VRT — was nog 

niet geraamd. Overigens lopen deze ook niet een op 



een met elkaar gelijk, maar bewegen ze in grote mate 

wel gelijk op en neer. De rest van het nadeel kan 

worden verklaard door de effecten van eerder genomen 

besluiten in de begroting van de VRT. 

Financieel is er geen aanleiding om als Hof van Twente 

een zienswijze op de begroting in te brengen. Wij 

adviseren in te stemmen met de begroting 2017 VRT. 

Tenslotte is ambtelijk op 15 april gemaild dat de 

provincie heeft toegezegd eerdaags zich te zullen 

uitspreken over het geschil (artikel 28-procedure) t.a.v. 

het besluit over de financieringssystematiek. De 

provincie neemt hier helaas veel tijd voor, zodat de 

uitspraak interfereert met de begrotingsprocedure. 

Gemeenten worden zo spoedig mogelijk op de hoogte 

gesteld van de uitspraak, de betekenis daarvan en de 

vervolgstappen. 

1.3 Jaarrekening 2015 

Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief 

resultaat van € 602.638. De exploitatie is in 2015 sterk 

beïnvloed door eenmalige financiële feiten, zowel in 

positieve als in negatieve zin. De financiële afwijkingen 

in de jaarrekening werken niet of beperkt structureel 

door. In paragraaf 1.2 van de jaarstukken is een 

beknopte toelichting gegeven op de financiële mee- en 

tegenvallers. 

Aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente 

wordt voorgesteld om een bedrag van € 25.000 toe te 

voegen aan de algemene reserve. Dit als uitvloeisel van 

het beleidskader risicomanagement/weerstandsver- 

mogen (vastgesteld door het algemeen bestuur in 

december 2014). Toepassing van het beleidskader wijst 

uit dat de huidige weerstandscapaciteit ca. 1% onder 

het afgesproken niveau (70%) ligt. Derhalve heeft de 

VRT het voornemen om de reservepositie met het 

genoemde bedrag te versterken. Het saldo na bestem- 

ming komt daarmee uit op € 577.638. Hierin heeft onze 

gemeente een aandeel van € 34.367. Dit compenseert 

ruim het verschil tussen de door de VRT gevraagde 

bijdrage 2016 en het bedrag dat Hof van Twente 

daarvoor had geraamd. 

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accoun- 

tantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin mei 

plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nage- 

zonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen 

bestuur in december 2014 ingestemd, Ook de provincie 

is akkoord met deze handelswijze. 

Wij adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2015 

van de VRT. 



Risico’s 

De budgettaire effecten voor onze gemeente worden 

meegenomen in de 1e Berap 2016. 

Bij afwijking van gestelde wordt dit door DB VRT 

wederom aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. 

Alternatieven 

Niet van toepassing, 

Uitvoering 

Het aanbieden van de begroting aan uw raad vindt zijn 

grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin is 

bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig 

mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend 

kalenderjaar aan de raden van deelnemende 

gemeenten zendt. De raden van de deelnemende 

gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst 

van de begroting bij het dagelijks bestuur een ziens- 

wijze naar voren brengen. De eventuele schriftelijke 

zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks 

bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting, die 

vervolgens ter vaststelling aan het algemeen bestuur 

VRT wordt aangeboden. 

Uw zienswijze dient uiterlijk 9 juni 2016 aan de VRT 

gezonden te worden. De programmabegroting wordt 

dan op 4 juli 2016 in de vergadering van het algemeen 

bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 
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drs. B. Marinussen  drs4 . Nauta-van Moorsel 
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