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Voorwoord 
Hierbij presenteren wij u de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente, voor het dienstjaar 
2013. In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal “W-
vragen”: wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. Deze vragen zijn 
kernachtig beantwoord. U treft dus geen volledige opsomming van taken aan, maar een uiteenzetting 
van de speerpunten van beleid voor het komende jaar. 
 
De organisatie onderscheidt een viertal programma’s: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, 
GHOR, en Gemeenten. Deze indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. De vier 
programma’s tezamen omvatten in totaal 11 ambities. Ze zijn beschreven op een wijze die past bij het 
ontwikkelingsstadium van de desbetreffende kolom. De ambities zijn zoveel mogelijk SMART-
geformuleerd. Dit maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen over het resultaat en waar nodig 
bij te sturen.  
 
Veiligheidsregio Twente bevindt zich in turbulente tijden. De organisatie richt zich op de 
kwaliteitseisen die de nieuwe wet stelt. Daarnaast spelen diverse landelijke ontwikkelingen zoals de 
discussie over de toekomst van de meldkamer, de gevolgen voor de VRT van één nationale politie en 
de organisatie van het gemeentelijke aandeel bij crises. In 2013 zal nadere invulling plaatsvinden van 
de opgelegde bezuinigingen hetgeen consequenties zal hebben voor onze ambities. In hoofdstukken 
5 en 6 worden actuele financiële consequenties toegelicht. Uiteraard informeren wij u bijtijds over de 
ontwikkelingen die de plannen in de voorliggende begroting mogelijkerwijs kunnen doorkruisen.  
 
Onlangs is door het algemeen bestuur het principe besluit genomen om te komen tot één brandweer 
in Twente. De kosten van de geregionaliseerde brandweeractiviteiten zijn verantwoord onder het 
programma Brandweer.  
 
Voor de uitvoering van de programma’s vragen wij een bijdrage van € 40,6 mln. Deze is ten opzichte 
van de begroting van het dienstjaar 2012 verhoogd met c.a. € 1,1 mln. Een verdere toelichting hierop 
is gegeven in paragraaf 6.4. 
 
Opgemerkt wordt dat de begroting nog onderhevig zal zijn aan technische correcties. Hiermee wordt 
bedoeld het verschuiven van budget van Brandweer Twente naar gemeente of vice versa. Deze 
correcties hebben in beginsel een budgettair neutraal karakter. In de loop van dit jaar worden de 
openstaande kwesties in samenspraak met de gemeenten afgehandeld. Nadien volgt een 
alomvattende (technische) begrotingswijziging.  
 
 
Enschede, 16 april 2012  
  
 
 
 
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente 
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1.  Inleiding 

1.1 Programmabegroting van de VRT 
Sinds het dienstjaar 2005 stellen gemeenschappelijke regelingen een programmabegroting op. Ze 
volgen hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 
voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. 
 
De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Veiligheidsregio Twente 
(VRT). Ze heeft een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de 
besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur van de VRT bij de 
uitvoering van zijn sturende en controlerende taak. 
 

1.2 Leeswijzer 
In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de 
programmabegroting beschreven, aangevuld met een samenvatting en het door het DB aan het AB 
voorgelegde besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het schetst een 
beeld van Veiligheidsregio Twente en haar taken en ambities. 
 
De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende subprogramma’s en paragrafen. In de 
programma’s en subprogramma’s (hoofdstuk 4) wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en 
de manier waarop Veiligheidsregio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, 
door BBV verplichte, volgende vragen:  
 
1. Waar willen we bereiken?  
2. Wat doen we er voor?  
3. Wat gaat het kosten?  
 
 
De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of 
meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag 
gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken 
van het beoogde maatschappelijke effect. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die 
aan het programma worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. 
 
Hoofdstuk 5 behandelt het weerstandsvermogen, het onderhoud van kapitaalgoederen, de 
bedrijfsvoering, de verbonden partijen en de financieringfunctie.  
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Hoofdstuk 6 behandelt de financiële begroting. De financiële begroting geeft een overzicht van baten 
en lasten voor 2013 en de meerjarenraming 2013-2016. Door vaststelling autoriseert het algemeen 
bestuur het dagelijks bestuur om het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s.  
 
Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2013 
en de meerjarenraming 2013-2016 vormen samen het deel van de programmabegroting dat ten 
grondslag ligt aan de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de 
jaarrekening door de accountant. Onderstaand het overzicht van lasten en baten voor het jaar 2013.  
 

 

                

Programma Lasten* Baten* Saldo Per
inwoner**

Veiligheidsbureau 2.064.069€     1.571.805€     492.264€        0,79€         
Brandweer 46.775.849€   7.372.582€     39.403.267€   62,85€       
GHOR 1.617.786€     905.973€        711.813€        1,14€         
Gemeenten 249.461€        238.749€        10.712€          0,02€         
Totaal 50.707.165€   10.089.109€   40.618.056€   64,79€       

* betreft de som van alle lasten en baten op productniveau/ projectniveau
** aantal inwoners per 1-1-2012 is geraamd op 626.941

noot: in het totaal van baten zit een bedrag van € 1.339.145,- begrepen aan financiële taakstellingen. 
Hieraan moet nog invulling worden gegeven. Deze taakstellingen zijn als volgt ontstaan:

•       Traject regionalisering brandweer € 872.908,-
•       Korting BDUR € 141.780,-
•       Besluit DB om prijsindex taakstellend op te vangen € 293.272,-
•       Overige bestaande knelpunten € 31.185,-  
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2. Vaststelling 
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente, dient de programmabegroting 2013 als geheel 
vast te stellen. Daarmee autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het doen van de in 
de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van 
opbrengsten. Tevens wordt daarmee de opdracht aan het dagelijks bestuur gegeven om, het daaraan 
ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages en de 
jaarstukken vindt de verantwoording plaats. 
 
 
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente; 
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 april 2012; 
 
 

 
BESLUIT 

 
 
 

tot vaststelling van: 
 
 
a. programmabegroting 2013 
 
b. het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2013 (zie bijlage 3), met dien verstande dat het 

totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 40.618.056,-) in principe 
ongewijzigd zal blijven. De gemeentelijke bijdrage zou nog kunnen wijzigen als gevolg van de 
volgende punten: 

• technische correcties (lees verschuiving van budget van gemeente naar 
Veiligheidsregio Twente of vice versa) die voortkomen uit de financiële ontvlechting 
van de brandweer. 

 
 Daarnaast kunnen programmatotalen nog wijzigen door een veranderde kostentoerekening 
 van apparaatskosten. Deze technische wijzigingen zullen zijn doorgevoerd inde 

productenraming 2013 die in december 2012 verschijnt. De gemeentelijke bijdrage verandert 
hierdoor niet.  

 
en neemt kennis van: 

 
 
c.    de in de paragrafen genoemde risico’s en de hiervoor binnen de begrotingen van 

deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente 
van 09 juli 2012. 
 
 
Het algemeen bestuur van Regio Twente, 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
H.G.W. Meuleman P.E.J. den Oudsten 
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3. Veiligheidsregio Twente 

3.1 Wie is Veiligheidsregio Twente? 
Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de 
veertien gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. De organisatie is met ingang van 1 januari 2011 een zelfstandige entiteit. Tot en met 
2010 maakte zij als Hulpverleningsdienst onderdeel uit van het meervoudige samenwerkingsverband 
Regio Twente.  
 
Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de burgemeesters van Twente. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters die een cluster vertegenwoordigen. 
Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant 
brandweer, de korpschef van politie, de directeur GHOR en de coördinerend gemeentesecretaris. 
Voorzitter van de Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur.  
 
De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, 
GHOR en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de wettelijke taken en onder de verantwoordelijkheid van het regionale bestuur 
multidisciplinair innovatief samenwerken. De kolommen en andere veiligheidspartners staan garant 
voor een kwalitatief goede mono disciplinaire taakuitvoering en programmatische multidisciplinaire 
aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van het Veiligheidsbureau. 
 
Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer Twente geregionaliseerd en start de nieuwe 
organisatie voor brandweerzorg en hulpverlening als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente.  
 
Door het algemeen bestuur is besloten om bij de inwerkingtreding van de Nationale politie en 
daarmee het wegvallen van de functie van het Regionaal College, de regionale samenwerking op het 
terrein van integrale veiligheidszorg bestuurlijk te laten aansluiten op de overleg- en 
besluitvormingsstructuren van de Veiligheidsregio Twente (VRT). Door deze constructie zullen de 
verbindingen tussen sociale en fysieke veiligheid verder versterkt worden waardoor het brede domein 
van veiligheid van de burgemeester vanuit één organisatie bediend kan worden. 
 
Om daadwerkelijk te komen tot meer veiligheid zet de VRT in op samenwerking en innovatie. 
Ontwikkelingen op gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie, social media zijn aan de 
orde van de dag. Daar komt bij dat de belangrijkste veiligheidspartners van de VRT; gemeenten, 
brandweer, GHOR en politie op dit moment volop in verandering zijn. Opschaling en reorganisatie zijn 
actuele thema’s. Steeds vaker geldt dat er met minder capaciteit, hetzelfde veiligheidsniveau moet 
worden gerealiseerd.   
Met deze context als gegeven kiest de VRT als netwerkpartner voor een positie om publieke en 
private partners en kennisinstellingen rond het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en 
vernieuwing mogelijk te maken ten gunste van ‘meer’ veiligheid en een hoger maatschappelijk 
rendement. 
Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert 
hierbij als ‘spin in het web’ en vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, 
opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en 
faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente. 
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3.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente 
De visie voor de komende jaren is neergelegd in het visiedocument “Samen werken aan een Veilig 
Twente”. Het idee van een gezamenlijke aanpak staat dan ook centraal in de visie. Hierbij moet niet 
alleen worden gedacht aan de samenwerking tussen de sterke kolommen (brandweer, GHOR, politie, 
gemeenten). Er wordt ook gestreefd naar het tot stand brengen van een efficiënte, duurzame en 
innovatieve samenwerkingsvorm met andere partners in veiligheid, zoals waterschap, Defensie, 
Openbaar Ministerie en provincie.  
 
Veiligheidsregio Twente wil verder deskundige medewerkers laten samenwerken vóór, tijdens en na 
een ramp of crisis. Betere coördinatie van mensen, middelen en talenten betekent echter niet 
automatisch een ‘hoger’ veiligheidsniveau. Wel is het onze ambitie om te komen tot ‘meer’ veiligheid. 
Met de beschikbare mensen en middelen wordt niet alleen gestreefd naar een kleiner risico van 
bekende bestaande risico’s, maar het beheersen en bestrijden van andere en nieuwe risico’s krijgt 
ook de aandacht.  
 
Verder is in de visie benadrukt dat een veilig en gezond leven voor de inwoners van Twente de 
verantwoordelijkheid van álle betrokkenen is. Van publieke instellingen en organisaties, maar 
evengoed van private partners en burgers. 
 

3.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente? 
Veiligheidsregio’s voeren taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, 
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de 
openbare orde en veiligheid. Deze taken zijn bij wet opgedragen.  
 
De taken en ambities die vragen om een multidisciplinaire aanpak is beschreven in het visiedocument 
“Samen werken aan een Veilig Twente”. Onderstaand een opsomming daarvan:   
1. Risicobeheersing en risicocommunicatie 

2. Verbeterde informatievoorziening 

3. Partnerschap en grensoverschrijdende samenwerking 

4. Dichter bij de burger en ondernemers 

5. Efficiency door integrale en innovatieve aanpak 

6. Meldkamer  

7. Professionalisering en kwaliteitszorg  

8. Beleidsplan, crisisplan en andere plannen 

9. Opleiden, oefenen en operationele organisatie.  

10. Efficiency bij inkoop en beheer van materieel 
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3.4 De organisatie 
Het organogram1 van de ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit: 

Het aantal fte’s en het aantal vrijwilligers in de begroting 2013 is als volgt verdeeld over de 
programma’s: 
 

 
 
 
 
 

 

                                                      
1 Het organogram betreft de situatie van 2012. Het nieuwe organisatieplan voor Brandweer Twente is in dit stadium nog in 
ontwikkeling.  

Programma Aantal fte Aantal 
vrijwilligers 

Brandweer 274,44 743 
GHOR 8,80  
Veiligheidsbureau 16,70  
Gemeenten 2,00  
Totaal 301,94 743 

Veiligheids- 
bureau 

Brandweer GHOR Gemeenten 
 

Leiding 
Veiligheidsbureau 

Leiding 
Brandweer 

Leiding 
GHOR 

Coördinatie 
gemeentelijke 

kolom  

Bestuurs- en 
management- 
ondersteuning 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

Operationele 
ondersteuning BRW 

Beleid en advies 

Bureau GHOR 

Bedrijfsvoering 
en kwaliteit 

 

14x gemeentelijke 
brandweertaken 
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4. Toelichting op de programma’s 

4.1 Programma Multidisciplinaire onderwerpen 
 

 
 
Toelichting op het programma 
De multidisciplinaire taken zijn ondergebracht in het veiligheidsbureau. Het bureau zorgt voor de 
verbinding tussen bestuurders, kolommen en andere partners. Het bureau stelt burgemeesters en 
portefeuillehouders van het bestuur en het collectief in staat proactief en regisserend te handelen. 
 
Het Veiligheidsbureau heeft de volgende taken: 
- het integraal adviseren en ondersteunen van het veiligheidsbestuur en lokale besturen; 
- de regie en coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van    
   crisisbeheersing.  
 
Missie 
Door multidisciplinair samen te werken wordt ‘meer’ veiligheid gerealiseerd in Twente. Hebben we 
aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Dat doen we door innovatief te zijn, verantwoordelijkheden te 
delen, het lokale gezag te ondersteunen en bij inwoners en ondernemers van Twente de 
zelfredzaamheid te stimuleren en samen te werken met de buren. 
 
Trends en ontwikkelingen  
De minister van Veiligheid & Justitie heeft bij de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s in oktober 
2010 toegezegd na 2 jaar te evalueren. Daarmee wordt in 2012 een start gemaakt. De minister is 
voornemens het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) hiervoor opdracht 
te verlenen. Het WODC is een onafhankelijk instituut. In de loop van 2013 zal de evaluatie worden 
afgerond. 
 
Naar verwachting zal de Eerste Kamer in de tweede helft van 2012 instemmen met de wijziging van 
de Wet veiligheidsregio’s. De wijziging heeft betrekking op de regionalisering van de brandweer en 
verankering van het Instituut Fysieke Veiligheid.  
 
Het Veiligheidsberaad en het Korpsbeheerdersberaad hebben minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie in een brief hun visie op de meldkamer van de toekomst gegeven. In die visie wordt het aantal 
meldkamers van 25 teruggebracht naar tien. Deze tien meldkamers vormen één organisatie waarin op 
dezelfde wijze wordt gewerkt. 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
 
Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Gemeenschappelijke regeling Algemeen bestuur 4 oktober 2010 
Visie Veiligheidsregio Twente Algemeen bestuur 5 juli 2010 
Organisatieplan Veiligheidsregio Algemeen bestuur 11 april 2011 
Regionaal Risicoprofiel Algemeen bestuur 10 oktober 2011 
Crisisplan Algemeen bestuur 12 december 2011 
Evenementenbeleid Algemeen bestuur 12 december 2011 
Samenwerking en innovatie Algemeen bestuur  12 maart 2012 
Aristoteles Twente, sturen door prestatiemeting Veiligheidsdirectie 23 april 2012 
Businesscase CO24 Algemeen bestuur 4 juni 2012 

Programma  : Multi 
Portefeuillehouders : P.E.J. den Oudsten 
Programmamanager : H.G.W. Meuleman 
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Beleidsplan 2012-2015 Algemeen bestuur 24 September 2012 
Multidisciplinair opleidings- oefenbeleidsplan 
2013-2016 

Algemeen bestuur 9 juli 2012 

Wet Veiligheidsregio  2010 
Besluit veiligheidsregio’s  2010 
Besluit personeel veiligheidsregio’s   2010 

 
Programmaonderdelen 

4.1.1 Risicobeheersing en risicocommunicatie 

Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor (on)veiligheid en het voorkomen en 
terugdringen van onveilige situaties en de zorg voor het zoveel mogelijk beperken en beheersen van 
gevolgen van inbreuken op de veiligheid. In het beleidsplan wordt voor de VRT weergegeven hoe 
hieraan vorm wordt gegeven.  
 
Risicocommunicatie maakt deel uit van de risicobeheersing. Onder risicocommunicatie wordt verstaan 
de informatievoorziening aan burgers over risico’s die een ramp of crisis kunnen veroorzaken, over de 
maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan en over de door de 
bevolking te volgen gedragslijn.  
 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Het doel is om inwoners, hulpverleners en anderen in de regio Twente tot een bestuurlijk 

vastgesteld niveau te beschermen tegen veiligheid- en gezondheidsrisico’s. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. De multidisciplinaire vakgroep Risicobeheersing houdt vinger aan de pols m.b.t. de relevante         
      risico’s in Twente en kiest hierbij afhankelijk van de situatie een passende rol. Zij voert haar     
      werkzaamheden uit met de opdrachtbeschrijving die door de Veiligheidsdirectie is vastgesteld    
     als richtlijn.  
 
De vakgroep Risicobeheersing stelt  kaders voor de thema’s, coördineert de vervolgacties en zet 
de lijnen binnen de kolommen uit. De vakgroep fungeert hierbij als spin in het web zowel richting 
de kolommen, Veiligheidsdirectie en de onder de vakgroep gepositioneerde werkgroepen en 
projectgroepen als externe partners.  
 
1b. Communiceren richting burgers over de aanwezige risico’s in Twente. 
 
1c. Vaststellen regionaal risicocommunicatieplan. 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2012) Ambitieniveau (2013) 
Opdrachtbeschrijving vakgroep 
Risicobeheersing. 

1a. Opdrachtbeschrijving 
vastgesteld. 

Uitvoering van de taken 
zoals beschreven in de 
opdrachtbeschrijving.  

Communicatie-activiteiten. 1b. Projecten lopen. Aan de mensen in 
Twente wordt op 
passende wijze informatie 
verstrekt over risico’s en 
handelingsperspectieven. 
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4.1.2 Operationele ondersteuning 

Operationele ondersteuning omvat o.a. het initiëren, regisseren, ontwikkelen, realiseren en evalueren 
van de multidisciplinaire coördinatie en de bijbehorende voorzieningen, de multidisciplinaire 
planvorming en procedures. 
 
Alsmede de multidisciplinaire scholing, training, oefening en vorming ten behoeve van de 
vakbevoegdheid en  vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen en overige functionarissen in de 
rampenbestrijdingsorganisatie. 
 
De multidisciplinaire taken op het gebied van operationele ondersteuning worden gecoördineerd door 
de vakgroep  ‘Operationele Ondersteuning en Vakmanschap’.  
De vakgroep stelt  kaders voor de thema’s, coördineert de vervolgacties en zet de lijnen binnen de 
kolommen uit. De vakgroep fungeert hierbij als spin in het web zowel richting de kolommen, 
Veiligheidsdirectie en de onder de vakgroep gepositioneerde werkgroepen en projectgroepen als 
externe partners.  
 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Een goed voorbereide en functionerende crisismanagmentorganisatie. 

 

Wat doen we ervoor? 

1a. Implementeren en beoefenen van het crisisplan. 
 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Multidisciplinair oefen en 
opleidingsbeleidsplan 2013-
2016. 

1a. Wordt opgesteld. Vastgesteld. 

Overzicht van planvorming. 1a. nvt Wordt in kaart gebracht. 
 

4.1.3 Meldkamerzaken 

De Wet veiligheidsregio’s gaat uit van een gemeenschappelijke meldkamer waarin werkzaamheden 
gecolokeerd worden uitgevoerd. Dit betekent: 
.  gezamenlijke huisvesting; 
.  gebruik van ondersteunende systemen; 
.  en zoveel mogelijk afstemming van de werkprocessen.  
 
Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt niet alleen zorg voor het instellen van een 
gemeenschappelijke meldkamer, maar is ook verantwoordelijk voor de instandhouding. Dit betekent 
dat het veiligheidsbestuur algemene beheers verantwoordelijkheid heeft ter ondersteuning van de 
monodisciplinaire processen van politie, brandweer, ambulance en GHOR. 
De meldkamer activiteiten zijn ondergebracht in de Stichting meldkamer Twente. Hierin participeren 
de politie, de ambulancedienst Oost en de brandweer. 
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Wat willen we bereiken? 

 
1. Mensen in Twente zo goed mogelijk noodhulp bieden als veiligheid en gezondheid bedreigd 
    worden.  
 

Wat doen we ervoor? 

1a. Uitvoering geven aan de door het bestuur vastgestelde  richting voor de meldkamer van de    
      toekomst.  
 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Ontwikkeling en implementatie 
van kwaliteitseisen (Cognos en 
Aristoteles) en integraal 
meetinstrumentarium voor 
afhandeling van 
hulpaanvragen. 

1. In ontwikkeling. 
 
 

Gereed. 
 
 
 
 

Ontwikkeling nieuwe 
mogelijkheden voor regie op 
veiligheid en zorg bij signaleren 
en afhandelen van 
(nood)hulpaanvragen. 

1. Businesscase. Gestart. 

4.1.4 Kwaliteitsmanagement 

In de visie Veiligheidsregio Twente (2010) wordt als taak professionalisering en kwaliteitszorg 
genoemd. Dit is omgezet in het volgende resultaat: ‘Een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) voor 
de Veiligheidsregio Twente, dat voldoet aan de wet Veiligheidsregio’. In artikel 23 Wvr staat dat ‘het 
bestuur van de Veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem hanteert‘.  
De VRT spreekt van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Binnen het KMS vormt de PDCA-
cyclus de basis voor de continue verbetering en bijsturing van de organisatie. Kwaliteit geeft de 
organisatie inzicht in de geleverde prestaties van de Veiligheidsregio waardoor sturing mogelijk wordt 
gemaakt, nodig om elke dag een betrouwbare en goed presterende Veiligheidsregio te zijn. Belangrijk 
hierbij is dat ‘het systeem voor ons werkt en wij niet voor het systeem’. 
 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Een vastgesteld kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) voor de Veiligheidsregio Twente. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. Het verder ontwikkelen en inrichten van het KMS (volgens beleidsplan, 2012). 
 
1b. Implementeren en uitvoeren 1e meting prestatie indicatoren Aristoteles binnen de P&C cyclus 
      VRT (Aristoteles Twente, sturen door prestatiemeting, 2012). 
 
1c. Hercertificering GHOR.  
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Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
1e meting volgens Aristoteles 
systematiek. 

1b. Vaststellen indicatoren. 1e meting binnen de P&C 
cyclus. 

Hercertificering GHOR. 1c. Gecertificeerd. Hercertificering. 

4.1.5 Informatiemanagement 

In de visie van de VRT is een van de uitgesproken ambities een verbeterde informatievoorziening. 
Naast Opschaling en leiding & Coördinatie is informatievoorziening één van de drie processen die van 
cruciaal belang zijn voor een goede crisisbeheersing. In de Wet Veiligheidsregio’s en het Regionaal 
Crisisplan neemt informatiemanagement dan ook een belangrijke rol in. Het ondersteunt het 
functioneren van zowel de besturende processen als leiding en coördinatie als de primaire processen 
van de individuele disciplines.  
Goed functionerend informatiemanagement tijdens crises is gebaseerd op goed functionerend 
informatiemanagement tijdens reguliere omstandigheden. Dit is de reden waarom naast aandacht 
voor het functioneren van informatiemanagement tijdens crises ook nadrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan dit onderwerp tijdens regulier optreden of in de voorbereiding op crises.  
Het verder doorvoeren van de netcentrische werkwijze helpt in het realiseren van een optimale 
informatiepositie voor het individu en de organisatie door op het juiste tijdstip de juiste persoon op de 
juiste manier van de juiste informatie te voorzien. 
 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Verder doorvoeren van de netcentrische werkwijze. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. Doorontwikkeling van het veiligheidsnet om verdere uitwisseling van informatie tussen de  
      crisispartners te stimuleren. 
 
1b. Aansluiting zoeken bij kennis en ervaring van private partijen voor de verdere  
     professionalisering van de netcentrische werkwijze. 
 
1c. Aansluiting houden bij landelijke ontwikkelingen rond de netcentrische werkwijze en hier  
      invloed op uitoefenen. 
 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Oplevering en gebruik 
Veiligheidsnet 3.0. 

1a. 30 % van de functionaliteit. 100% van de 
functionaliteit. 

4.1.6 Overzicht van lasten en baten 

 
Programma Multidisicplinair 2012 2011 Verschil 
 
Totaal lasten 
Totaal baten 

 
€   2.064.069 
€   1.571.805  

 

 
€   1.630.713 
€   1.239.976  

 

 
€   433.356 
€   331.829 

Saldo €      492.264 €      390.737 €     101.527 
Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. 
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4.2 Programma Brandweer 
 

 
 
Toelichting op het programma 
Op 1 januari 2013 is er één Brandweer in Twente dat onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio Twente. 
De besluitvorming en bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten hiertoe, zijn beschreven in 
het Principebesluit. Dat betekent dat er één gezamenlijk personeelbestand, vrijwillig en beroeps, 
bestaat, en dat de huisvesting het materieel en materiaal ondergebracht zijn bij Brandweer Twente. 
De inrichting van de organisatie is beschreven in het organisatieplan. 2013 wordt daarmee het 
startjaar van de nieuwe organisatie. 
 
Missie 
De missie van Brandweer Twente staat beschreven in het visiedocument ‘Brandweer Twente over 
morgen’ (oktober 2010). De (voorheen) veertien brandweerorganisaties in Twente hebben hun 
krachten gebundeld en werken vanuit hun passie voor veiligheid en hulpverlening voor en samen met, 
Twentse burgers en bedrijven. Minder slachtoffers en minder schade is het streven voor de komende 
jaren. Dat gebeurt met oog voor efficiënte bedrijfsvoering, acceptabele belasting van 
brandweermensen en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en maatschappij. 
De brandweerzorg die Brandweer Twente levert is voor burgers betaalbaar, voor het bestuur 
uitlegbaar en voor onze medewerkers behapbaar. 
 
Trends en ontwikkelingen  
Twente heeft er voor gekozen om de landelijke lijn van de strategische reis (Brandweer over morgen, 
NVBR 2010) te verwerken in haar visie. De vorming van één organisatie is in lijn met landelijke 
wetgeving: volgens de Wet Veiligheidsregio’s dient er per 1 januari 2014 per Veiligheidsregio één 
geregionaliseerde brandweer te zijn. Tenslotte is de ontwikkeling inzake de Regionale 
Uitvoeringsdiensten (zowel inzake de uitvoering van de Wabo als ook van het BRZO) er één die van 
invloed zal zijn op de vormgeving van de advisering door de brandweer. 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
 
Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Procesnotitie Brandweer Twente Algemeen bestuur Mei 2011 
Brandweer Twente over morgen, visie op één 
brandweer in Twente (oktober 2011) 

Algemeen bestuur Oktober 2011 

(Brand) risicoprofiel Algemeen bestuur Juni 2012 
Dekkingsplan fase 1 (projectvoorstel 
dekkingsplan is in 2010 door het AB vastgesteld) 

Algemeen bestuur Juni 2012 

Principebesluit Algemeen bestuur Maart 2012 
Organisatieplan Brandweer Twente Algemeen bestuur Juli 2012 
Beleidsplan 2012-2015 Algemeen bestuur September 2012 

 

Programma  : Brandweer 
Portefeuillehouders : J. Hermans Vloedbelt 
Programmamanager : S.J.M. Wevers 
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Programmaonderdelen 

4.2.1 Één Brandweer Twente 

 

Wat willen we bereiken? 

Onderstaande ambities zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de ’ visie’ (oktober 2011) en in 
het ‘Principebesluit’ (maart 2012). 
1. Eén zichtbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner in Veiligheidsregio 

Twente. 
2. Brandweer Twente is organisatorisch en financieel op orde. 
3. Optimale (brand-)veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen. 
4. Er is een start gemaakt met de invoering van Aristoteles voor het rapporteren over 

prestaties en kwaliteit van de Twentse brandweer.  
5. Fase 2 van het Dekkingsplan wordt conform voorstel uitgevoerd, inclusief voorstel voor 

optimalisering. Brandweer Twente is daarmee voortvarend aan de slag met slimme 
repressie en verbetert organisch het primaire proces. 

6. Brandweer Twente innoveert en werkt er zichtbaar aan om haar specialistische taken in 
(inter)regionale en landelijke samenwerking te organiseren. Zij baseert zich daarbij op de 
risicodifferentiatie, zoals onder andere is vastgelegd in het (brand-) risicoprofiel.  

7. Brandweer Twente is een vakbekwame en lerende organisatie die kan rekenen op 
voldoende opgeleide en getrainde functionarissen. 

8. Met gemeenten zijn (maatwerk)afspraken gemaakt over het niveau en de omvang van de 
brandveiligheidsadvisering. 

9. Brandweer Twente ontwikkelt zich tot de kennisleverancier op het gebied van advies en 
toezicht op het terrein van fysieke- en brandveiligheid binnen het netwerk RUD Twente. 

 

Wat doen we ervoor? 

1. Zichtbaarheid door het voeren van haar eigen sterke merk daar waar het kan en aansluiten 
bij Veiligheidsregio Twente daar waar het moet. Verbondenheid is gerealiseerd door 
aansluiting in multidisciplinaire vakgroepen van Veiligheidsregio Twente. 

2. Begin 2013 is ingeruimd om eventuele bezwaar en beroepsbehandeling van personele 
dossiers zorgvuldig te doorlopen. Ook het inzetten van een P&C cyclus, het hebben van 
een eigen begroting en het vervaardigen van management- en bestuursrapportages over 
de prestaties van de organisatie, zijn onderdeel van borging van de nieuwe organisatie. 

3. Er wordt richting gegeven aan de uitvoering van taken op het gebied van brandveilig leven.  
4. De Aristoteles indicatoren set is onderwerp van monitoring en evaluatie met als doel te 

komen tot voor de beleidsontwikkeling (en meting)bruikbare indicatoren. 
5. Fase 2 uit het bestuurlijk vastgestelde projectvoorstel inzake het dekkingsplan is 

uitgevoerd en bestuurlijk vastgesteld. 
6. Er is een start gemaakt met visievorming op landelijke ontwikkelingen zoals de variabele 

voertuigbezetting, vrijwilligersbeleid 2.0 en nieuwe inzet technologieën. 
7. Er is een aanzet gegeven voor de verdeling van specialistische taken, regionaal en 

interregionaal. 
8. Er is een oefenbeleidsplan waar uitvoering aan wordt gegeven. Er wordt geleerd middels 

brand- en incidentonderzoek. 
9. Er zijn 14 maatwerkdocumenten waarin afspraken met de gemeenten zijn opgenomen met 

betrekking tot de brandveiligheidsadvisering. 
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Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Zitting in multidisciplinaire 
vakgroepen. 
 

1 100% 100% 

Percentage afhandeling  
bezwaar en 
beroepsprocedures. 

2 nvt 80% 

Er is een P&C cyclus 
Brandweer, er vinden 2x per 
jaar voortgangsrapportages 
plaats. 

3 nvt 2 

Er is een bestuurlijk vastgesteld 
beleidsdocument brandveilig 
leven (activiteitenprogramma 
BVL). 

4 nvt 1 

De indicatorenset Aristoteles 
wordt gemonitord. 

5 nvt 100% 

Fase 2 dekkingsplan is conform 
projectvoorstel uitgevoerd, en 
bestuurlijk vastgesteld. 

6 nvt Bestuurlijk vastgesteld. 

Er is een oefenbeleidsplan en 
door middel van monitoring is 
zicht op het percentage 
personeel dat voldoet aan de 
landelijke 
vakbekwaamheidseisen. 

 nvt 100% voldoet. 

Er is tenminste 1 gedegen 
brandonderzoek per maand. 

8 nvt 12 

Alle GRIP incidenten zijn 
bekeken op leerpunten voor de 
brandweer. 

8 100% 100% 

Er zijn 14 
maatwerkdocumenten 
brandveiligheid. 

9 nvt 14 

4.2.2 Overzicht van lasten en baten 

 
Programma Brandweer 2012 2011 Verschil 
 
Totaal lasten 
Totaal baten 

 
€   46.775.849 

   €     7.372.582
   

 
€   7.370.901 
€   3.211.857  

 

 
€   39.404.948 
€     4.160.725  

 
Saldo €   39.403.267 €   4.159.044 €   35.244.223 

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. 
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4.3 Programma GHOR 
 

 
 
Toelichting op het programma 
In het programma 2012 is de focus gelegd op het maken van schriftelijke afspraken met diverse 
ketenpartners van de GHOR. In 2013 komt hier een logisch vervolg op door deze afspraken te 
monitoren en een uitspraak te kunnen doen over de geneeskundige voorbereiding op calamiteiten. 
Met de invoering van het regionaal crisisplan is er een wijziging opgetreden in de organisatie van 
leiding en coördinatie door de GHOR. Vakbekwaam personeel is cruciaal. Hierdoor is aandacht  voor 
het opgeleid en getraind zijn van de mensen die de (nieuwe) sleutelfuncties van de GHOR bemensen. 
Voor het welslagen van een optreden is goede informatie uitwisseling onontbeerlijk. 
Informatiesystemen helpen hierbij. Voor de GHOR is de informatievoorziening over gewonde 
slachtoffers, ambulancebijstand, gewondenspreiding en kwetsbare zorginstellingen cruciaal. Het 
beschikbaar krijgen van de juiste informatie via deze systemen wordt voorbereid en getoetst.  
 
Missie 
GHOR Twente is de verbindende schakel tussen de zorginstellingen in de regio en de organisatie 
voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR is een netwerkorganisatie die contacten 
onderhoudt en waar nodig schriftelijke afspraken maakt met de ketenpartners in de “witte kolom” die 
een rol hebben in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De rol van de GHOR is niet alleen 
zichtbaar tijdens crisissituaties, maar strekt zich uit over de gehele veiligheidsketen: van 
risicobeheersing tot nazorg.  
De GHOR zorgt voor leiding en coördinatie bij crises en rampen of dreiging hiervan. Het personeel dat 
hiervoor wordt ingezet is opgeleid en getraind. De GHOR is een betrouwbare partner in de 
Veiligheidsregio en werkt nauw samen met de hulpdiensten, gemeenten en andere betrokken partijen 
om bij te dragen aan een veilige leefomgeving voor de burgers in Twente. 
 
Trends en ontwikkelingen  
De Wet Veiligheidsregio’s maakt duidelijk dat de GHOR de rol heeft op het gebied van regie en 
coördinatie van de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van de zorg is een primaire 
verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf. De zorginstellingen pakken deze 
verantwoordelijkheid steeds beter op door het maken van eigen rampenopvangplannen (GGD, 
ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten). Voor de GHOR is deze tendens van wezenlijk belang 
omdat de eigen planvorming van de instellingen de beste basis is voor de schriftelijke afspraken over 
de samenwerking in opgeschaalde situaties. 
De Wet Publieke gezondheid heeft een verbinding gelegd tussen GHOR en GGD. De directeur 
Publieke gezondheid (DPG) draagt zorg voor eenduidige aansturing van beide organisaties en legt 
hierover verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio en de bestuurscommissie 
Publieke gezondheid. In de praktijk wordt de samenhang van GHOR en GGD steeds meer zichtbaar 
op het gebied van ziekten bij mens en dier. Steeds vaker ervaart de samenleving deze ziekten als een 
bedreiging die gemakkelijk kan leiden tot crisissituaties. 
De verschuiving van “klassieke” rampen naar crisisomstandigheden is ook te zien op andere 
gebieden, zoals uitval nutsvoorzieningen en ICT. Juist zorginstellingen zijn extra kwetsbaar voor dit 
soort verstoringen. De GHOR faciliteert en stimuleert instellingen om zich voor te bereiden om ook in 
noodsituaties continuïteit van zorg te bieden.  
We leven in een informatietijdperk waarin berichtgeving razendsnel rondgaat. Deze ontwikkeling 
vraagt aandacht om grip te houden op betrouwbaarheid van informatie en tevens te kunnen voldoen 
aan de behoefte aan snelle en goede communicatie met de omgeving. De afhankelijkheid van goede 
informatiesystemen neemt daarmee toe en vraagt aandacht van de hulpdiensten.  
 
 
 

Programma  : GHOR 
Portefeuillehouders : A.C. Hofland  
Programmamanager : Th.N.J. van Rijmenam 
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Kaderstellende beleidsnota’s 
 
Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

Visiedocument Veiligheidsregio Twente Algemeen bestuur 5 juli 2010 
Organisatieplan VRT Algemeen bestuur 11 april 2011 
Regionaal risicoprofiel VRT Algemeen bestuur 10 oktober 2011 
Regionaal beleidsplan VRT Algemeen bestuur 24 september 2012 
Regionaal crisisplan VRT Algemeen bestuur 12 december 2011 

 
Programmaonderdelen 

4.3.1 Monitoring schriftelijke afspraken zorginstellingen 

 

Wat willen we bereiken? 

 
1. De zorginstellingen komen de schriftelijke afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio na.  
 
In de ambitie 2012 zijn de volgende afspraken met ketenpartners genoemd:  
Ambulance Oost, GGD, huisartsen/huisartsenposten, Nederlands Rode Kruis, Medisch Spectrum 
Twente en Ziekenhuisgroep Twente. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. GHOR bespreekt de naleving van de schriftelijke afspraken met de ketenpartners. 
 
1b. GHOR Twente neemt kennis van de jaarverslagen maatschappelijke verantwoording van de  
      zorginstellingen en rapporteert het bestuur hierover. 
 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Verslag jaarlljks gesprek met 
zorginstelling over de 
schriftelijke afspraken (100%). 

1a. 0 4 

Uit inzetten blijkt dat de 
partners voldoen aan de 
schriftelijke afspraken (100%). 

1a. 0 p.m. 

Jaarverslag maatschappelijke 
verantwoording ingediend bij de 
GHOR (100%). 

1b. 0 4 
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4.3.2 Vakbekwaamheid 

 

Wat willen we bereiken? 

 
1. De GHOR sleutelfunctionarissen zijn voor hun functie opgeleid.   

 
2. GHOR functionarissen zijn voldoende getraind en geoefend. 

 
Het betreft de GHOR sleutelfunctionarissen die zijn genoemd in het regionaal crisisplan (2012).  

Wat doen we ervoor? 

1a.  Elke GHOR sleutelfunctionaris is in het bezit van het voor de functie vereiste diploma of 
certificaat. 
 
2a. Elke GHOR sleutelfunctionaris wordt eens per jaar in zijn/haar functie beoefend. 
 
2b. Elke GHOR sleutelfunctionaris heeft deelgenomen aan de in het jaarplan verplichte  
      bijscholingen.  
 
Het betreft de GHOR sleutelfunctionarissen die zijn genoemd in het regionaal crisisplan (2012).  

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Benodigde diploma’s en 
certificaten beschikbaar. 

1a. nvt 85% 

Deelname aan oefening met 
voldoende resultaat. 

2a/b. nvt 85% 

4.3.3 Informatievoorziening 

 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Informatievoorziening van de GHOR vanuit de beschikbare systemen verloopt blijkens de 

uitgevoerde testen voldoende. 
 

2. De leerpunten die voortkomen uit de systeemtoetsen zijn in een actieplan opgenomen. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. De beschikbare systemen/methoden worden jaarlijks getoetst op hun functioneren. 
 
Dit zijn de systemen/methoden voor: 

- Slachtofferinformatie (conform Zirop) 
- ambulancebijstand (Octopus/Pariter) 
- gewondenspreiding (Octopus/Pariter) 
- zorgcontinuiteit (GHOR4all) 
- alarmering sleutelfunctionarissen GHOR 
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2a. Er is een plan van aanpak/actiepuntenlijst aantoonbaar waarin de aanbevelingen uit de  
      systeemtoetsen zijn opgenomen. 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Aantal systemen/methoden met 
voldoende testresulaat. 

1a. 0 100% 

Plan van aanpak met 
leerpunten uit de 
systeemtesten. 

2a. 0 100% 

4.3.4 Meerjarenbeleid GHOR 

 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Er is duidelijkheid over het meerjarenbeleid voor de GHOR. 
 
2. Het meerjarenbeleid wordt gedragen door de ketenpartners GHOR. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. Er is een vastgesteld document waarin het meerjarenbeleid van de GHOR is beschreven. 
 
2a. Er is een structureel overleg met de ketenpartners over het gevoerde beleid. 
 

 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitie niveau (2013) 
Vastgesteld beleidsplan. 1a. nvt Vastgesteld. 

4.3.5 Overzicht van lasten en baten 

 
Programma GHOR 2012 2011 Verschil 
 
Totaal lasten 
Totaal baten 

 
€   1.617.786 
€      905.973  

 

 
€   1.553.709 
€      869.500  

 

 
€      64.077 
€      36.473  

 
Saldo €      711.813 €      684.209 €      27.604 

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. 
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4.4 Programma Gemeenten 
 

 
 
Toelichting op het programma 
In de Veiligheidsregio Twente vormen de Twentse gemeenten een regionaal team bevolkingszorg. 
Gezamenlijk dragen zij zorg voor de voldoende personele capaciteit en middelen.  
 
Missie 
1) Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van het vormen en opleiden en oefenen van de 
hoofdstructuur bevolkingszorg. In 2013 dient het gehele team opgeleid en geoefend te worden tot en 
met het operationele niveau. Hiermee wordt voldaan aan de ambitie zoals die bestuurlijk is 
vastgesteld in 2011.   
 
2) Naar aanleiding van de nieuwe crisisorganisatie dienen de convenanten, die de individuele 
gemeenten met externe partijen hebben gemaakt, te worden herzien. Deze organisaties ondersteunen 
de processen bevolkingszorg. De ambitie is dat de Veiligheidsregio Twente afspraken hebben 
gemaakt met de externe partijen ten behoeve van de regionale gemeentelijke crisisorganisatie.  
 
Trends en ontwikkelingen  
De minister van V&J koerst, naast bovenregionale afstemming, ook op het maken van bovenregionale 
afspraken tussen veiligheidsregio’s onderling. Dit kan gevolgen hebben op de planvorming en 
inrichting van de gemeentelijke kolom. 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
 
Beleidsnota Vastgesteld door Datum vaststelling 

- Regionaal beleidsplan 2012-2015 Algemeen bestuur  September 2012 
- Regionaal crisisplan 2012-2015  Algemeen Bestuur  December 2011 
- Organisatieplan ‘ inrichting gemeentelijke 

kolom’  
Algemeen Bestuur Maart 2011 

 

Programma  : gemeenten 
Portefeuillehouders : F. Kerckhaert  
Programmamanager : A. an Eck  
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Programmaonderdelen 

4.4.1 Inrichten en operationaliseren team bevolkingszorg 

 

Wat willen we bereiken? 

 
1. Een opgeleid en geoefend regionaal team bevolkingszorg. 
 
2. Actualisatie convenanten met externe partijen. Dit ter ondersteuning van de processen   
    bevolkingszorg. Deze afspraken worden op het niveau van de Veiligheidsregio gemaakt. 
 

Wat doen we ervoor? 

1a. Uitvoering geven aan het oefenjaarplan 2013 gemeentelijke kolom. 
 
2a. Externe partijen benaderen en afspraken maken op basis van het vastgestelde ambitieniveau    
      per proces bevolkingszorg.  
 
2b. Afspraken vastleggen in de vorm van een convenant tussen de Veiligheidsregio Twente en 
externe partijen.  
 

Indicatoren 
 

Indicator Nr. Huidig niveau (2011) Ambitieniveau (2013) 
Taken worden uitgevoerd door 
de Twentse gemeenten onder 
regie en coördinatie van het 
veiligheidsbureau. 

1a / 
2a/b. 

• Implementatieplan 
inrichting gemeentelijke 
kolom is gereed. 

• Regionaal crisisplan is 
vastgesteld. 

• Een opgeleid en 
geoefend regionaal 
team bevolkingszorg. 

• Geactualiseerde con-
venanten met externe 
partijen.  

4.4.2 Overzicht van lasten en baten 

 
Programma Gemeenten 2012 2011 Verschil 
 
Totaal lasten 
Totaal baten 

 
€   249.461 
€   238.749  

 

 
€   245.813 
€   238.104  

 

 
€   3.648 
€      645  

 
Saldo                €      10.712                €      7.709                €   3.003  

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. 
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5. Paragrafen 
De begroting bevat de volgende paragrafen: 
 
1. Weerstandsvermogen 
2. Onderhoud kapitaalgoederen 
3. Bedrijfsvoering 
4. Verbonden partijen 
5. Financiering 
6. Rechtmatigheid 
 
Het algemeen bestuur stelt voor het begrotingsjaar 2013 kaders vast om zijn controlerende taak uit te 
kunnen voeren. Deze paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede 
van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om 
onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten 
kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden. 
In deze begroting wordt voorts een paragraaf gewijd aan de uitvoering van rechtmatigheid. 

5.1 Weerstandsvermogen 
Deze paragraaf omvat zowel het weerstandsvermogen als een inschatting van risico’s die daarmee 
moeten worden afgedekt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en 
alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Al afgedekte risico’s hebben geen invloed op 
het weerstandsvermogen. Hieruit volgt dat het weerstandsvermogen bestaat uit alle middelen en 
mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken. Dat laat ook zien hoe robuust de begroting van 
Veiligheidsregio Twente wel of niet is.  
 
Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: 

a. De middelen en mogelijkheden waarover Veiligheidsregio Twente beschikt of kan beschikken 
om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit); 

b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen 
zijn in relatie tot de financiële positie.  

 
 
Schematisch:  

 
 
De weerstandscapaciteit dient om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. We maken hierbij 
onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 
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5.1.1 Incidentele weerstandscapaciteit  

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat in beginsel uit algemene middelen die als buffer dienen 
voor de opvang van onvoorziene incidentele kosten. Voor de VRT geldt dat vanwege de hybride 
financieringsstructuur de middelen afkomstig kunnen zijn van zowel de gemeenten als het Rijk. Ter 
verduidelijking wordt navolgend dit onderscheid gemaakt:  

Gemeentelijke middelen 
De Veiligheidsregio Twente beschikt per 1 januari 2012 over een Algemene Reserve van € 211.000,-2.  
 
Bestemmingsreserves en voorzieningen van Veiligheidsregio Twente hebben een specifieke  
doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen 
Veiligheidsregio Twente ingestelde, reserve/voorziening een format aangelegd waarin de doelstelling, 
omvang en bestemming hiervan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien 
nodig bijgesteld als gevolg van interne of externe regelgeving.  
 
Rijksmiddelen 
Veiligheidsregio’s ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het Rijk, de zogenaamde Brede Doel 
Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is in brede zin inzetbaar voor de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. De BDUR is sinds 2011 verhoogd ter naleving van de nieuwe wet- en 
regelgeving. Eerder al hebben regio’s voor hetzelfde doel incidentele stimuleringsbijdragen 
ontvangen. Deze financiële injecties van het Rijk zijn in Twente maar beperkt aangewend.  
 
Gegeven de vele ontwikkelingen waarmee VRT rekening dient te houden, is in 2011 ervoor gekozen 
om € 1.100.000,- te alloceren voor onvoorziene tegenvallers. De omvang van de algemenen middelen 
(Rijk + gemeenten) bedraagt in 2013 dus € 1.311.000,-. 

5.1.2 Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, 
heffingen en bijdragen. Deze kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, als 
hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan. De structurele weerstandcapaciteit van 
Veiligheidsregio Twente is nihil. Slechts een fractie van de begroting is afgedekt met tarieven en deze 
zijn overwegend marktconform. Verhoging zou daarom automatisch leiden tot omzetverlies. 
 
Opgemerkt wordt dat de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio Twente is afgestemd op de 
situatie van de Veiligheidsregio Twente in 2012. Bij het vaststellen van de algemene reserve en 
onvoorzien is geen rekening gehouden met de komst van Brandweer Twente. De huidige buffer is dus 
niet berekend op de risico’s die voortkomen uit de exploitatie van de (repressieve) brandweerzorg.  

 

 

 

 

 

                                                      
2 Indien het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente, de jaarrekening 2011 conform vaststelt 
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5.1.3 Risico’s  

Hierna volgt voor de jaarschijf 2013 een inschatting van de majeure risico’s die in de bedrijfsvoering 
van Veiligheidsregio Twente (deels) niet zijn gedekt door voorzieningen en/of verzekeringen. 
 
Europese aanbesteding 
 
Toelichting Bij niet of niet juiste naleving van de richtlijnen loopt de Veiligheidsregio 

Twente juridische en financiële risico´s. Benadeelden kunnen zich wenden tot 
de Europese Commissie of de Nederlandse rechter met bijvoorbeeld de eis 
dat de procedure wordt gestopt, een nieuwe procedure wordt opgestart of met 
een verzoek tot schadevergoeding. 

Type  Intern risico 
Kans van optreden Serieus (70%) 
Impact € 250.000,- (uitgaande van 1 aanbesteding per jaar) 
Beheersing In 2011 is de nota inkoop en aanbesteding aangeboden en organisatiebreed 

geïmplementeerd. Los daarvan zijn de inkopers van de organisatie in grote 
lijnen op de hoogte gesteld van dit risico en weten zij hoe te handelen ingeval 
van overschrijding van de aanbestedingsdrempels.  

  
 
Rijksbeleid inzake BDUR-ontwikkelingen 
 
Toelichting De brancheverenigingen van de brandweer en GHOR zijn in debat met het 

Rijk over de toereikendheid van de BDUR-gelden ter financiering van de 
gevolgen van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR). Het netwerk F&C van de 
NVBR heeft op basis van o.m. de bevindingen van de Raad van Financiële 
Verhoudingen (RFV) en de onderzoeken van CEBEON geconcludeerd dat 
gegeven de informatie die nu voor handen is, het ambitieniveau van de Wet 
Veiligheidsregio’s niet kan worden gerealiseerd. De kans van optreden is op 
basis van de ervaringen van 2011 naar beneden bijgesteld.  

Type  Extern risico 
Kans van optreden Gering (10%) 
Impact € 460.000,- (landelijk berekend tekort BDUR + bekostiging paging netwerk)  
Beheersing Beïnvloeding via formele kanalen (dialoog met net ministerie van V&J).  
 
OMS: wetswijziging Gebruikersbesluit  
 
Toelichting Per 1 april 2012 is het bouwbesluit aangepast. Hiermee is de automatisch 

doormelding en daarmee de verplichte aansluiting op het OMS in bepaalde 
gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. Dit zal ertoe leiden dat het aantal 
aansluitingen gaat dalen en daarmee vervalt ook deels de dekkingsbijdrage 
die voor deze dienst is berekend. Hierdoor ontstaat een gat in de begroting 
van de organisatie. 

Type  Extern risico 
Kans van optreden Nagenoeg onontkoombaar (90%) 
Impact € 160.000,-  
Beheersing Geen.  
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Overdracht dossiers 
 
Toelichting Afspraak is dat de bedrijfsvoeringsdossiers bij overdracht van de brandweer 

op orde zijn. Hiertoe worden op dit moment binnen een aantal gemeenten de 
dossiers gedigitaliseerd. Wanneer op het gebied van bedrijfsvoering, 
waaronder de personeelsdossiers, achterstanden worden geconstateerd, die 
het niet mogelijk om bedrijfsvoering op een professionele manier vorm te 
geven, kan dit leiden tot incidentele reparatiekosten en mogelijk vertraging.  

Type  Intern risico 
Kans van optreden Aanwezig (30%) 
Impact 150.000,- 
Beheersing Geen. Verwachting is dat de dossiers met bestaande middelen op orde 

kunnen worden gebracht.  
 
Onderhoud gebouwen 
 
Toelichting Het benodigde onderhoudsbudget t.b.v. de gebouwen is één van de 

onderwerpen in het normalisatietraject. Het is complex om hier snel een goed 
beeld van te krijgen. Budget voor groot onderhoud is veelal niet opgenomen 
in de korpsbegroting. Deze post is vaak centraal begroot. 
Onderhoudsplannen zijn niet altijd actueel en voldoende gedetailleerd (tot op 
objectniveau). 

Type  Intern risico 
Kans van optreden P.M. 
Impact P.M. 
Beheersing Geen. Dit onderwerp behelst vooral een technische correctie op de begroting.  
 
BTW-consequenties 
 
Toelichting Met de beoogde aanpassing van de wet Veiligheidsregio’s (verplichte 

regionalisering) is de omzetbelasting op de brandweertaak niet meer 
declarabel. Veiligheidsregio’s worden hiervoor structureel gecompenseerd. 
Hiervoor worden middelen onttrokken aan het BTW Compensatie Fonds en 
toegevoegd aan de BDUR. Landelijk gaat hiermee een bedrag gemoeid van 
c.a. € 44 mln. Deze raming kan echter onvoldoende zijn en de verdeling van 
het compensatiebedrag over de regio’s kan ongunstig uitpakken voor Twente.  

Type  Extern risico 
Kans van optreden Serieus (70%) 
Impact 250.000,- (wordt nader becijferd) 
Beheersing Beïnvloeding via formele kanalen (dialoog met ministerie van V&J). 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Toelichting Structurele verhogende effecten als gevolg van garanties ten aanzien van 

arbeidsvoorwaarden en inschaling van het huidige personeel.  
Type  Extern risico 
Kans van optreden Gering (10%) 
Impact € 560.000 
Beheersing Het management van Brandweer Twente is nauw betrokken bij het personele 

deelproject en kan dus invloed uitoefenen op het traject rondom het 
organisatieplan, het functieboek en het plaatsingsproces.  
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Inzet extra geneeskundige verzorging in crisisomstandigheden 
 
Toelichting Bij ernstige crises kan het noodzakelijk zijn om extra geneeskundige 

capaciteit (artsen en verpleegkundigen) in te schakelen. Als maatgevend 
scenario geldt het uitbreken van een ernstige grieppandemie waarbij mensen 
in hotels worden ondergebracht en daar van geneeskundige hulp worden 
voorzien. Voor dit scenario bestaan convenanten met zorghotels en 
huisartsen met financiële consequenties voor Veiligheidsregio Twente.  

Type  Extern risico 
Kans van optreden Aanwezig (30%) 
Impact € 270.000 
Beheersing Indien mogelijk zullen de gemaakte kosten worden ingevorderd bij het Rijk en/ 

of zorgverzekeraar.  
 
Zoals in de inleidende passage verwoord, wordt het weerstandvermogen van de organisatie in enig 
jaar bepaald door de weerstandcapaciteit af te zetten tegen de omvang van gekwantificeerde risico’s. 
Het weerstandsvermogen is voor 2013 theoretisch berekend op 1,823. Dat houdt in dat de organisatie 
is staat is om de onderkende risico’s in 2013 financieel te dragen. Aangetekend wordt dat in de 
programmabegroting geen sluitende opsomming van risico’s is gegeven. Alleen de meest in het oog 
springende risico’s zijn in beeld gebracht. 
 
Risicomanagement 
Op advies van de accountant is onder de vlag van Regio Twente in 2011 het beleidskader 
“Risicomanagement en weerstandsvermogen” opgesteld. Dit beleidskader voorziet in een methodiek, 
waarmee permanent inzicht in de ontwikkelingen rond risico’s en het daarvoor beschikbare 
weerstandsvermogen wordt gegeven. Dit beleidskader is in februari 2011 vastgesteld in de regioraad 
van Regio Twente en blijft van kracht voor Veiligheidsregio Twente totdat het wordt gewijzigd en/of 
ingetrokken. 

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. 
Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans 
staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het 
om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun 
instandhouding en verbetering structureel een substantieel beslag op middelen in de 
exploitatiebegroting leggen. De beoogde kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het 
voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Dit geldt niet voor de financiële activa en de 
bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen. 
 
Bedrijfsgebouwen 
Veiligheidsregio Twente is gedeeltelijk eigenaar van het pand aan de Demmersweg in Hengelo waarin 
een stallingruimte is ondergebracht en de gemeenschappelijke meldkamer is gehuisvest. Het pand is 
mede eigendom van Ambulance Oost en het onderhoud berust bij een Vereniging van Eigenaren 
waarin Veiligheidsregio Twente participeert (zie ook de paragraaf Verbonden Partijen). Er is geen 
beleidskader voor groot onderhoud vastgesteld voor dit bedrijfspand. Volstaan wordt met een 
beperkte voorziening voor klein onderhoud. 
 
Gemeenschappelijke Meldkamer 
In januari 2004 werd de Gemeenschappelijke Meldkamer Twente, gevestigd aan het pand 
Demmersweg, operationeel. De projecten die gezamenlijk hebben geleid tot de oplevering van de 
gecolokeerde Meldkamer zijn afgerond. In totaal is voor ca. 4,9 mln. geïnvesteerd in de nieuwe 
meldkamer. De uitgaven omvatten hoofdzakelijk de verbouwing van het bestaande pand en 
meldkamertechniek. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen voor rekening van 3 betrokken 
partijen; Veiligheidsregio Twente, de Politie Twente en Ambulance Oost op basis van 
overeengekomen verdeelsleutels. 
 

                                                      
3 Berekening: weerstandscap. = € 1.311.000,- / som van risico’s (=( kans * impact risico 1) + (kans * impact risico 2) etc. ) =  
€ 1,82 
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Voor het beheer, instandhouding en onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer is op  
1 januari 2005 een beheersstichting in het leven geroepen. Zowel de kapitaallasten als de 
exploitatielasten (o.a. het groot onderhoud) zijn in 2010 binnen de stichtingsbegroting gebleven.  
 
De vorm en functie van de meldkamer in Twente is momenteel onderwerp van discussie. De 
uitkomsten van deze discussie en de gevolgen daarvan voor het kapitaalonderhoud dienen te worden 
afgewacht. 
 
Overdracht kazernes en materieel  
Met de komst van Brandweer Twente zullen de gebouwen (kazernes) die randvoorwaardelijk zijn voor 
een goede uitvoering van het primaire proces van de brandweer per 01-01-2013 in eigendom zijn van 
Brandweer Twente, en dus van Veiligheidsregio Twente. De bedrijfsmiddelen gaan tegen boekwaarde 
over (c.a. € 38 mln.)  
 
Het onderhoud en beheer van de gebouwen zal tevens in eigendom zijn van Brandweer Twente. 
Voordat de gebouwen overgedragen worden, zal in 2012 een inventarisatie gemaakt worden van de 
werkvoorraden voor onderhoud en beheer. De gemeentelijke consequenties zullen in kaart worden 
gebracht en waar nodig zullen afspraken worden gemaakt met betrekking tot de lokale situatie. Het 
onderhoud van gebouwen is tevens als risico opgenomen in paragraaf 5.1.3. 

5.3 Bedrijfsvoering 
Sinds 1 januari 2011 is Veiligheidsregio Twente (VRT) een feit. De bedrijfsvoeringstaken in enge zin 
(lees PIOFACH-taken) worden sindsdien grotendeels verzorgd door het Bedrijfsbureau van Regio 
Twente. Regio Twente is aangewezen als preferred supplier. Enkele ondersteunende taken worden 
door de VRT zelf georganiseerd (zoals ICT en Communicatie).  
 
Voor de lopende bedrijfsvoeringszaken heeft de organisatie een overleg ingesteld waarin alle 
kolommen zijn vertegenwoordigd. Daar waar nodig en / of gewenst vindt afstemming plaats met het 
Bedrijfsbureau van Regio Twente. Gelijktijdig loopt het traject “één Brandweer Twente”, waarin het 
bedrijfsvoeringsconcept voor de organisatie in geregionaliseerde vorm wordt uitgewerkt. Het concept 
zal een afgeleide zijn van het nog vast te stellen organisatieplan Brandweer Twente.  
 
Vast staat dat een deel van de ondersteunende taken wordt belegd bij het Bedrijfsbureau Regio 
Twente. De nodige voorbereidingen hiertoe worden thans getroffen. In de loop van het jaar worden 
tevens nadere afspraken met Regio Twente over de aard, omvang en kwaliteit van de 
ondersteunende dienstverlening. Een en ander krijgt uiteindelijk zijn beslag in een 
dienstverleningovereenkomst.  
 
Het ligt in de bedoeling om de vacatures voor het nieuwe ondersteunende apparaat stapsgewijs in te 
vullen. Zodoende worden middelen vrijgespeeld, waarmee het solidariteitsfonds kan worden gevoed. 
De benodigde formatie voor de uitvoering van kritische processen moeten uiteraard wel per 1-1-2013 
zijn bezet.  
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5.4 Verbonden Partijen 
Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én 
financiële belang heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met 
een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een 
financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij 
faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar 
verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij 
liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.  
 
In het onderstaande overzicht wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen: 
  
 
Naam en 
vestigingsplaats 

 
Doelstelling 

 
Bestuurlijk en financieel 
belang 

 
Mate van beïnvloedbaar-
heid in bedrijfsvoering  

 
Vereniging van 
Eigenaren 
genaamd 
Hulpverlenings-
diensten en  
gevestigd aan de 
Demmersweg 55 
(Westermaat) te 
Hengelo.  

 
De vereniging opereert conform 
de vastgestelde reglement als 
bedoeld in artikel 111d, Boek 5 
van het B.W., welk reglement 
bestaat uit een Modelreglement 
bij Splitsing Appartement. 
Daarnaast is opgenomen dat 
het bepaalde in annex 1 
uitdrukkelijk niet van 
toepassing is en zijn 
aanvullingen en wijzigingen op 
het modelreglement in de 
splitsingsakte vermeld. 

 
De eigenaren in de 
gemeenschap zijn 
stemgerechtigd voor de 
volgende delen: 
• Regio Twente 52 stemmen 
• Stichting Ambulance Oost 

48 stemmen 
Het bestuur van de vereniging 
bestaat uit twee bestuurders 
van Regio Twente namelijk de 
portefeuillehouder Financiën en 
de secretaris VRT en één 
bestuurder (directeur) van de 
Stichting Ambulance Oost.  
 
Veiligheidsregio Twente bezit 
52 procent eigendomsrecht van 
het onroerend goed. Zij kan 
voor 52/100 deel aansprakelijk 
gesteld worden bij een 
faillissement of bij een 
financieel probleem. 

 
Ruime invloed op bedrijfs-
voering is mogelijk via de 
benoemde bestuurders en 
de meerderheid van  
stemmen. 

 
Stichting 
Meldkamer Twente 

 
Het bevorderen van 
multidisciplinaire samenwerking 
van de meldkamers van de 
Politie Twente, Ambulance 
Oost en Veiligheidsregio 
Twente, door het faciliteren van 
ondersteunende processen. Zij 
tracht haar doelstelling te 
bereiken door het verwerven en 
exploiteren van infrastructuur 
en andere voorzieningen.  

 
De stichting wordt financieel 
gevoed door de achterliggende 
organisaties. (Politie, 
Ambulance Oost en VRT).  
 
Het stichtingsbestuur wordt 
gevormd door de directeuren 
van de verschillende 
hulpverleningsdiensten. 

 
De beïnvloedbaarheid in 
de bedrijfsvoering is 
redelijk groot gelet op het 
lidmaatschap van VRT in 
het stichtingsbestuur.  

 
Stichting BOGO 
Brandweeroplei-
dingen gevestigd te 
Zwolle. 

 
Het bevorderen van de 
opleiding, oefening en training 
ten behoeve van de brandweer 
en de hulpverlening in de 
ruimste zin, zulks 
overeenkomstig – voor zover 
van toepassing – de richtlijnen 
te dezer zake van 
overheidswege, met dien 
verstande dat hieronder niet 
zijn begrepen commerciële en 
marktgerichte activiteiten 

 
Het algemeen bestuur van de 
stichting bestaat uit 8 leden. 
Het stichtingsbestuur benoemt 
de bestuursleden. VRT heeft 
één lid in het algemeen 
bestuur. Dit lid is de regionaal 
commandant binnen VRT.  
 
Bij liquidatie van de stichting 
komt het aanwezig batig saldo 
ter beschikking van de 
deelnemende 
Samenwerkingsverbanden. 

 
Een beperkte mate van 
beïnvloedbaarheid in de 
bedrijfsvoering is mogelijk 
via het lid in het algemeen 
bestuur. 
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Naam en 
vestigingsplaats 

 
Doelstelling 

 
Bestuurlijk en financieel 
belang 

 
Mate van beïnvloedbaar-
heid in bedrijfsvoering  

Nederlandse 
Vereniging voor 
Brandweerzorg en 
Rampen-bestrijding 
(NVBR) 

het behartigen van de belangen 
van de brandweer en de 
fysieke veiligheid bij 
besluitvorming en regelgeving 
op het gebied van 
brandweerzorg en 
rampenbestrijding. Het 
bundelen van kennis en het 
opstellen van (landelijke) 
standaarden en normen voor 
de brandweer en de 
brandveiligheid. Het 
ontwikkelen en aanbieden van 
producten en diensten voor de 
brandweer in Nederland.  
 

De vereniging wordt 
gefinancierd door de 25 
Veiligheidsregio’s. 
 
De leden van het bestuur zijn 
de externe vertegenwoordigers 
van de Nederlandse 
brandweer. De Regionaal 
Commandant van Brandweer 
Twente is voorzitter van het 
algemeen bestuur. 

Een beperkte mate van 
beïnvloedbaarheid in de 
bedrijfsvoering is mogelijk 
via het lid in het algemeen 
bestuur. 
 

 



Programmabegroting 
 
 

 34 

5.5 Financiering 
De uitvoering van programma’s wordt ondersteund door de treasuryfunctie. De treasurer draagt zorg 
voor de financiële logistiek van de organisatie. Daarbij dient hij rekening te houden met de financiële 
risico’s waaraan de organisatie wordt blootgesteld. Deze functie wordt uitgeoefend door de afdeling 
F&C van Regio Twente. Het beleid hieromtrent heeft Regio Twente vastgelegd in een treasurystatuut. 
Een dergelijk statuut dient uit oogpunt van rechtmatigheid (zie volgende paragraaf) eveneens te 
worden opgesteld door Veiligheidsregio Twente. Voorlopig wordt het statuut van Regio Twente 
gevolgd.  
 
Het treasurystatuut bevat enkele passages die normaliter in een programmabegroting verder zijn 
toegelicht:  
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om liquiditeitsrisico’s te voorkomen en de directe 
gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Door deze limiet is bepaald dat de 
financieringsbehoefte van de organisatie beperkt met kortlopend vreemd vermogen mag worden 
gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Dat komt voor de 
organisatie neer op een bedrag van € 3,76 mln.  
 
Veiligheidsregio Twente opereert in 2013 binnen de kasgeldlimiet als de over te hevelen 
brandweeractiva met langlopende middelen worden gefinancierd. Hier wordt naar gehandeld. De 
balans van de organisatie per 1-1-2012 geeft in deze een vertekend beeld, doordat overgebleven 
rijksgelden (BDUR) als kortlopende verplichting zijn verantwoord. Deze middelen zijn echter niet 
rentedragend en hebben deels geen kortlopend karakter.  
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% (c.a. € 8,8 mln.) van het begrotingstotaal 
onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het 
renterisico op de leningenportefeuille. De financiering en daarmee het leningenpakket van 
Veiligheidsregio Twente is nog niet vormgegeven. Deze krijgt in de loop van 2012 zijn beslag. 
Uiteraard wordt in de discussie over de leningvoorwaarden de renterisiconorm in acht genomen.  
 
Rentevisie 
De Veiligheidsregio Twente stemt zijn rentevisie en de daaruit volgende beheersmaatregelen af op de 
prognose die grootbanken periodiek afgeven op de renteontwikkeling. In 2012 is de verwachting dat 
de rente op de geldmarkt en kapitaalmarkt licht zal stijgen. Deze ontwikkeling is terug te voeren op de 
enerzijds verbeterende conjunctuur en anderzijds de inflatoire ontwikkeling mede als gevolg van 
stijgende grondstofprijzen. De verwachting is dat die tendens zich in 2013 voortzet.  
 
Vooropgesteld is de rente-exposure van de organisatie beperkt. Wel zal de organisatie op basis van 
de rentevisie zijn voorkeur geven aan het beleggen van overtollige middelen in kortlopende financiële 
producten. Dit is ook uit oogpunt van liquiditeit aan te raden.  
 
Risicobeheer 
De wet Fido stelt eisen aan het managen van de financiële risico’s die de organisatie draagt. Hierbij 
zijn te onderscheiden: renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en 
debiteurenrisico’s. De risico’s zijn voor een organisatie als Veiligheidsregio Twente beperkt van 
omvang. Voor zover ter zake, gaat het financiële risicobeheer onderdeel uitmaken van het nog op te 
zetten systeem van risicomanagement. Een daaronder liggend beleidskader wordt in de loop van 
2012 vastgesteld.  
 
Ontwikkeling treasuryfunctie 
De belangrijkste voornemens voor de ontwikkeling van de financieringsfunctie zijn: 
• De kwaliteit van de liquiditeitsplanning kan nog worden verbeterd. Onder andere wordt in 
 voortdurend overleg de inmiddels opgestelde liquiditeitsbegroting nog nader verfijnd; 
• Ook in het planningsjaar wordt waar mogelijk gezocht naar nieuwe beleggingsproducten die 
 interessant kunnen zijn, uiteraard met in achtneming van de ‘spelregels’ zoals deze zijn 
 opgenomen in het nog op te stellen treasurystatuut. 
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5.6 Rechtmatigheid 
Sedert 2004 is de accountant verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een oordeel te 
geven over de (financiële) rechtmatigheid. De in dit verband uit te voeren rechtmatigheidscontroles 
worden overwegend door de organisatie zelf uitgevoerd. 
 
Rechtmatigheid omvat veel wet- en regelgeving, de toepassing daarvan, uitvoering van controle-
maatregelen daarover en vastlegging van de uitkomsten. De formats die hiervoor zijn vastgesteld, 
worden toegepast en door de accountant gebruikt bij de beoordeling van de rechtmatigheidscontrole 
zoals die binnen Veiligheidsregio Twente wordt toegepast. Voor de uitvoering hiervan is door het 
algemeen bestuur in 2012 een controleprotocol inzake rechtmatigheid vastgesteld, dat ook voor de vijf 
opvolgende jaren van toepassing is. Op basis van de begroting 2013 komt dit neer op een bedrag van 
€ 507.000. Deze marge (goedkeuringstolerantie) moet worden opgevat als een maximaal cumulatief 
toegestane afwijking, die de accountant hanteert voor het onthouden van de goedkeurende verklaring. 
Voor rapportage van afwijkingen geldt overigens een grens van € 100.000 (rapportagetolerantie).  
 
Toepassing van Interne controlemaatregelen 
Uit het voorgaande vloeien een aantal op verzoek van de accountant uit te voeren interne 
controlemaatregelen voort, waarvan de accountant moet vaststellen of deze afdoende zijn en dat de 
bevindingen daaruit ook aantoonbaar zijn vastgelegd.  
In dit verband worden periodiek controles uitgevoerd op de volgende geldstromen: 

- Inkoop van goederen en diensten en overige posten; 
- Personeelskosten (salarissen); 
- Subsidies: 

• verstrekte subsidies; 
• verworven subsidies. 

- Treasury (alleen bij uitzetting van middelen);  
- Investeringen; 
- Memoriaal boekingen; 
- Aanbestedingen; 
- Overige inkomsten: 

• Openbaar Brandmeldsysteem (OMS). 
 

Binnen de hier genoemde geldstromen wordt aan de hand van een format op een aantal vaste items 
gecontroleerd. Per gecontroleerde post wordt vervolgens een controleverslag met bevindingen 
ingevuld. Deze verslagen met bijlagen en eventuele opmerkingen worden gebundeld in een dossier 
Interne Controle vastgelegd. Dit dossier wordt aan de accountant ter beschikking gesteld.  
 
Omdat het aantal interne controle maatregelen en de uitvoering daarvan inmiddels toch wel wat 
complex is geworden, wordt hierover in 2012 een “beleidskader interne controle” opgesteld.  
Hierin worden een aantal controletechnische aspecten nader uitgewerkt en toegelicht.  
 
Overigens bepaalt de accountant zelf zijn oordeel over de rechtmatigheid mede aan de hand van 
onderzoek naar de door Veiligheidsregio Twente zelf uitgevoerde interne controle maatregelen, de 
ondernomen acties ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en de vastlegging daarvan.  
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6. Financiële begroting 2013 

6.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting 
 

Programma Lasten* Baten* Saldo Per
inwoner**

Veiligheidsbureau 2.064.069€     1.571.805€     492.264€        0,79€         
Brandweer 46.775.849€   7.372.582€     39.403.267€   62,85€       
GHOR 1.617.786€     905.973€        711.813€        1,14€         
Gemeenten 249.461€        238.749€        10.712€          0,02€         
Totaal 50.707.165€   10.089.109€   40.618.056€   64,79€       

* betreft de som van alle lasten en baten op productniveau/ projectniveau
** aantal inwoners per 1-1-2012 is geraamd op 626.941  
 

6.2 Financiële uitgangs- en aandachtspunten  
 
a. Basis begrotingskader 2013 
De begroting van het lopende begrotingsjaar vormt in eerste aanleg het financiële kader voor de 
begroting van het komende begrotingsjaar. Dit uitgangspunt geldt niet voor de te regionaliseren 
brandweeractiviteiten. Het fundament voor de begroting van Brandweer Twente, dienstjaar 2013, is 
neergelegd in het principebesluit tot regionalisering. De financiële paragraaf van het principebesluit 
stoelt op de financiële foto van de brandweerkorpsen, gemaakt in het voorjaar van 2011, de 
uitkomsten van het normalisatietraject en aanvullende afspraken over bezuinigingen en de 
aanwending van incidentele middelen (solidariteitsfonds).  
 
b. Loon- en prijscompensatie 
Oorspronkelijk uitgangspunt 
De cijfers van het Centraal Economisch Plan (uitgegeven door het Centraal Plan Bureau) dienen in de 
begroting als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen.4 Het Centraal 
Plan Bureau (CPB) houdt rekening met een loonstijging van 2,5% voor het dienstjaar 2012 en 1,00% 
voor het dienstjaar 2013. Het looneffect in 2012 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere premies 
voor sociale lasten en pensioenen. In de bijlage is de voorspelling van het CPB nagerekend en verder 
gespecificeerd.  
 
Noot: 
Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke ontwikkeling van de loonsom, voor het zover CAO-
ontwikkelingen of mutaties in het stelsel van sociale zekerheid betreft, wordt normaliter separaat 
verrekend met de gemeenten. Veiligheidsregio Twente volgt op dit punt de gedragslijn van Regio 
Twente.  
 
Het CPB rekent voorts met een prijsstijging van 2,00% voor het dienstjaar 2012 en 1,75% voor het 
dienstjaar 2013. De prijsindex wordt toegepast op alle materiële posten. De prijsindex voor 2012 wordt 
hierbij alleen toegepast op de materiële  posten van Brandweer Twente. 
 
DB besluit 16-04-2012 
In tegenstelling tot deze bestendige gedragslijn stellen wij voor om de prijsindex voor zowel 2012 als 
2013 taakstellend op te vangen in de begroting. 
 
                                                      
4 Bron: http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2015-voor-het-concept-cep-2012 
 
Ter indicatie: 
Loonindex van 1% is c.a. 310.000,- 
Prijsindex van 1% is c.a. 100.000,- 
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b1. Grondslag voor de loonsom 
In het normalisatietraject is de formatie van de brandweer doorgerekend op basis van max-1 van de 
functieschaal plus een dekking voor de kosten van zogenaamde “uitloopschalen”. Dit vormt tevens de 
grondslag voor de loonsom van 2013.  
 
De loonsom van de medewerkers van Veiligheidsregio Twente in niet-geregionaliseerde vorm wordt 
m.i.v. het jaar 2013 tevens geraamd o.b.v. max-1 van de functieschaal.  
 
c.  Financieringssystematiek  
Het financieringsmodel voor de organisatie vanaf 2013 en verder is uiteengezet in het principebesluit. 
Het model bestaat uit twee boxen waarbij de kosten van de huidige regionale taken worden 
toegerekend o.b.v. inwonertal. De kosten van de huidige lokale brandweertaken worden versleuteld 
o.b.v. de gefixeerde, genormaliseerde begroting.  
 
In het principebesluit is reeds de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage meerjarig weergegeven. 
Dit overzicht vormt de uiteindelijke basis voor de financiering van de organisatie.  
 
d. Kapitaallasten 
 
Rentelasten en rentebaten 
Voor het jaar 2012 is de financieringslast voor VRT in huidige vorm bepaald op 5,5%. Het 
rentepercentage is daarmee gelijkgeschakeld aan de gefixeerde renteomslag van Regio Twente. 
Uitzondering hierop vormt de rente die collectief wordt omgeslagen over de investeringen van de 
gemeenschappelijke meldkamer (Politie, Ambulance Oost en VRT). Deze is in samenspraak met 
betrokken partijen bepaald op een marktconform percentage (gediferrentieerd afhankelijk van de 
looptijd van de investeringen). De rentevoet voor de kapitaalgoederen van de brandweer is in het 
normalisatietraject begroot op 4,5%.  
 
De rentebaten die worden verkregen op overtollige middelen (w.o. nog niet-bestede BDUR-gelden) 
komen ten gunste van de exploitatie van VRT. 
 
Voorlopig uitgangspunt is dat Regio Twente optreedt als financier voor Veiligheidsregio Twente. Over 
de definitieve vorm en wijze waarop zal te zijner tijd een nader voorstel worden gedaan. Deze 
afspraken dienen voorts te worden vastgelegd in een nader op te stellen nota “rente en afschrijving”.  
 
Vervangingsinvesteringen 
De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op 
te voeren als vervangingsinvestering. Vervangingsinvesteringen worden niet gecorrigeerd voor inflatie 
(raming tegen historische uitgaafprijs). 
 
e. Tarieftaken 
Voor taken, die niet via de algemene bijdrage van gemeenten worden bekostigd, gelden tarieven die 
alle bedrijfskosten moeten afdekken. Deze tarieven, gerelateerd aan een reëel te verwachten omzet, 
dienen tenminste een kostendekkend exploitatieresultaat op te leveren. 
 
f.  FPU (Flexibel Pensioen) / FLO 
De FPU (Gemeenten) geldt voor elke werknemer die geboren is vóór 1950 en die sinds 1 april 1997 
doorlopend in dienst is geweest bij een werkgever aangesloten ABP. Voor 2013 wordt aan maximale 
kosten  € 15.000,- geraamd.  
De kosten worden jaarlijks herijkt. De FPU-regeling sterft in 2015 uit.  
 
Voor  brandweerfunctionarissen met een bezwarende functie geldt het FLO-overgangsrecht. De 
bezwarende functies komen voor in een viertal gemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede en Borne). 
De financiële  implicaties van de regeling zijn voor rekening van de desbetreffende gemeenten. Het 
exacte financieringsconstruct is in dit stadium nog niet bekend.  
 
De collectieve financiële verplichtingen die voortvloeien uit het FLO-overgangsrecht (voor voormalige 
medewerkers van VRT in huidige vorm) blijven constant op € 69.000,-. Deze verplichtingen hebben 
(evenals het FPU) een aflopend karakter en eindigen in 2017. 
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g.  Ombuigingen 
In het Algemeen Bestuur van 22 februari jl. is het principebesluit goedgekeurd. Het besluit bevat een 
financiële  paragraaf waarin diverse taakstellende bezuinigingen zijn verwerkt. Per saldo is voor het 
jaar 2013 een financiële taakstelling ingevoegd van € 873.000,-.  
 
Daarnaast heeft het Rijk besloten tot een korting op de BDUR van 1,5% in 2012 oplopend naar 6% in 
2015. Deze korting wordt door de organisatie eigenstandig opgevangen. In verband hiermee bevat de 
begroting 2013 een “rijkstaakstelling” van € 170.000,-.  
 
Een toereikend pakket aan bezuinigingsmaatregelen wordt in de loop van dienstjaar 2012 voorgelegd.  



Programmabegroting 
 
 

 39 

6.3 Meerjarenraming 2013-2016  
Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is hieronder 
beknopt weergegeven. De uitgangspunten die in de meerjarenraming zijn gehanteerd worden 
weergegeven onder het meerjarenoverzicht. 
  

Alle bedragen X 1.000,- 2014 2015 2016 2014 2015 2016

VRT
Brandweer 46.776€        926€           1.310€            1.350€            7.373€           33€             33€             33€             

GHOR 1.618€          34€             47€                 49€                 906€              -€                -€                -€                

Multidiciplinair 2.064€          40€             55€                 56€                 1.572€           -€                -€                -€                

Gemeenten 249€            6€               8€                  8€                  239€              -€                -€                -€                

TOTAAL VRT 50.707€        1.005€        1.420€            1.463€            10.089€         33€             33€             33€             

Cumulatief 50.707€       51.712€      53.132€         54.595€         10.089€         10.122€      10.155€      10.187€      

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

 €       40.618 

 €       41.591 

 €       42.978 

 €       44.408 

In de meerjarenraming zijn alle financiële taakstellingen opgenomen. Het verloop van de taakstellingen ziet er als volgt uit:

2013 2014 2015 2016

€ 1.339 € 1.518 € 1.589 € 2.080

Deze taakstellingen zijn ontstaan door:
•       Traject regionalisering brandweer 

•       Korting BDUR

•       Besluit DB om prijsindex taakstellend op te vangen 

•       Overige bestaande knelpunten

2012

2013

2014

2015

PROGRAMMA Lasten Baten
Begroting 

2013

Mutatie t.o.v. vorig jaar Begroting 

2013

Mutatie t.o.v. vorig jaar

 
 
Uitgangspunten bij meerjarenraming:   
1) Prijscompensatie is geraamd op 2% voor 2014 en 2,25% voor 2015 en 2016 (cf. CPB). 

Looncompensatie is geraamd op 2,25% voor 2014 en 3,25% voor 2015 en 2016 (cf. CPB). 
2) Het niveau aan kapitaallasten (rente + afschrijving) is constant. (historische uitgaafprijs, geen 
 renteontwikkelingen). 
3) De efficiencykorting, zoals het Rijk zal toepassen op de BDUR in de periode 2012-2015 
 (stapsgewijs naar een niveau van € 280.000,-) is taakstellend opgenomen.  
4) Risico’s, zoals beschreven in par. 5.1.3 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.  
5) Nieuw beleid is geraamd op 0. 
6) Het meerjarenoverzicht is gebaseerd op het meerjarenperspectief zoals weergegeven in het 

principebesluit, welke is vastgesteld op 22 februari 2012.  
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6.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage  
 
 
Vergelijking gemeentelijke bijdrage

Bijdrage primitieve begroting 2012 5.241.698€      

Uitkomst principebesluit 38.793.625€    
- Correctie FLO budget 308.947€         
- Technische correctie huisvestingsbudget 386.193€         

Uitkomst principebesluit (na correcties) 39.488.765€    
Totale bijdrage 2013 40.618.056€    

Per saldo een stijging van de bijdrage 2013 t.o.v. het principebesluit na correcties 1.129.291€      

Uitgangspunten begroting 2013

- Looncompensatie 1.028.171€      
Bestaande uit:

- Stijging werkgeverslasten 500.000

- CAO ruimte index 2012 238.000

- Loonontwikkeling 2013 (CAO en/of werkgeverslasten) 309.000

- Wijziging grondslag loonsom -18.000

- Prijscompensatie  293.272€         

- Taakstelling P-compensatie nader in te vullen (DB besluit 16-04) 293.272-€         

d) Mutatie kapitaallasten 2.278-€             
e) Tarieftaken -€                     

Totaal van de effecten van de uitgangspunten van de begroting 2013 1.025.893€      

Wijziging i.v.m. administratieve uittreding Veiligheidsregio Twente uit Regio Twente 103.398€         

Decembercirculaire 2011 inzake BDUR-ontwikkelingen

- Korting BDUR (3%) 141.780€         
- Taakstelling BDUR, conform besluit d.d. 14-02-2011 141.780-€         

103.398€         

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 1.129.291€      

b)

 
 
 
Noot: een technische specificatie van de gestegen werkgeverslasten is verstuurd naar de gemeenten.
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Productenmatrix 
 
Productnummer Productomschrijving 
6100000 Gemeentelijke bijdrage 
6100001 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 
  
Veiligheidsbureau  
6112001 Bestuurs- en beleidsadvisering 
6112002 Multidisciplinair oefenen 
6112003 Samenwerking en innovatie 
6112004 Gemeenschappelijke meldkamer 
6112005 Managementondersteuning VB 
6112006 Multidisciplinair planvorming 
6112007 Risico en crisiscommunicatie VB 
6112008 Informatiemanagement 
6112009 Kwaliteit 
6112010 Project Algemeen 
6112011 Project C024 
6112012 Platform IVZ 
  
Brandweer  
6112100 Algemeen beheer S&O 
6112101 Operationele functies BRW 
6112102 MD-Pool 
6112103 Beheer & Techniek 
6112104 Natuurbrand beheersing 
6112105 Planvorming 
6112106 Duiken 
6112107 Preparatie meldkamer 
6112108 Vakbekwaamheid BRW 
6112109 Beheer troned 
6112110 Oefenen brand troned 
6112111 Oefenen THV troned 
6112112 Oefenen OGS troned 
6112113 Oefenen specialisme troned 
6112114 Oefenen overige troned 
6112115 Oefenen derden troned 
6112116 Incidentenonderzoek 
6112117 Brandveilig leven 
6112118 Externe veiligheid 
6112119 BRZO 
6112120 OMS 
6112121 OGS 
6112122 Communicatie BRW 
6112123 Bedrijfsvoering algemeen 
6112124 COO 
6112125 RMD 
6112126 ICT kosten algemeen 
6112127 Basisomgeving servers 
6112128 Basisomgeving plan 
6112129 Basisomgeving infrastructuur 
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6112130 Basisomgeving werkplekken 
6112131 Veiligheidspaspoort 
6112132 Telefonie 
6112133 Analyse en database 
6112134 MDT - Tablet 
6112135 C2000 apparatuur 
6112136 Innovatie ICT 
6112137 Kopieer apparatuur 
6112138 Video systeem 
6112139 Helpdesk 
6112140 Infrastructuur 
6112141 Veiligheidsnet 
6112142 Project netcentrisch werken 
6112143 Project evenementenkalender 
6112144 Project multimedia 
6112145 Project I-DBK 
6112146 Project MDT-IPAD 
6112300 Risicobeheersing GHOR 
  
GHOR  
6112301 GHOR functionarissen 
6112302 Opleiding, training & oefenen 
6112303 Materieel 
6112304 Operationeel planvorming 
6112305 Operationele inzet 
6112306 Beleid en beheerscyclus 
6112307 Interne bedrijfsvoering 
6112308 Communicatie GHOR 
6112309 Overleg gnk keten 
6112310 Overleg extern 
  
Gemeenten  
6112400 Gemeentelijke crisisbeheersing 
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Bijlage 2: Lijst met afkortingen 
 
AB   Algemeen Bestuur 
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
BDUR   Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen 
BOGO   Brandweer Opleidingen Gelderland Overijssel 
BRW   Brandweer 
BRZO   Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
BTW   Belasting Toegevoegde Waarde 
CAO   Collectieve arbeidsovereenkomst 
CPB   Centraal Plan Bureau 
DB   Dagelijks Bestuur 
DPG   Directeur Publieke Gezondheid 
DVO   Dienstverleningsovereenkomsten 
Fido   Financiering decentrale overheden 
FLO   Functioneel Leeftijdsontslag 
FPU   Flexibel Pensioen en Uittreding 
F&C   Financiën & Control 
GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GHOR   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GRIP   Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
Iv3   Regeling Informatie voor derden 
KMS   Kwaliteitsmanagementsysteem 
NVBR   Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
OMS   Openbaar Brandmeld Systeem  
P&C   Planning & Control 
RFV   Raad van Financiële Verhoudingen 
RUD   Regionale Uitvoeringsdienst 
VB   Veiligheidsbureau 
VRT   Veiligheidsregio Twente 
WABO   Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
WODC   Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 
WPG   Wet Publieke Gezondheid 
WVR   Wet Veiligheidsregio’s 
V&J   Veiligheid & Justitie  
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Bijlage 3.2: Gemeentelijke bijdrage 2013 (per programma) 
In het onderstaand overzicht zijn de correcties voor FLO en huisvesting verwerkt als actualisering van de budgetten. Zodoende blijft de verdeelsleutel voor 
box 1 (genormaliseerde brandweerbegroting) gefixeerd (= uitgangspunt principebesluit d.d. 22 februari 2012).  
 

Correcties Totaal

Aantal Veiligheids- Brandweer Totaal Bijdrage FLO / Totaal
Gemeente inw. Relatief Bureau Regionaal GHOR Gemeenten excl. BRW Relatief BRW Lokaal huisvesting gemeentelijke

01-01'11 lokaal bijdrage
Almelo 72.827 11,62% 57.183 497.034 82.686 1.244 638.147 10,75% 3.748.110 153.312 4.539.570
Borne 21.603 3,45% 16.962 147.438 24.527 369 189.296 2,68% 913.565 25.427 1.128.288
Dinkelland 26.079 4,16% 20.477 177.986 29.609 446 228.517 3,98% 1.321.981 1.550.499
Enschede 158.224 25,24% 124.235 1.079.857 179.643 2.703 1.386.439 29,88% 10.483.293 354.730 12.224.462
Haaksbergen 24.416 3,89% 19.171 166.636 27.721 417 213.945 3,31% 1.158.413 -40.000 1.332.358
Hellendoorn 35.796 5,71% 28.106 244.303 40.642 612 313.663 5,26% 1.843.155 2.156.818
Hengelo 80.988 12,92% 63.591 552.732 91.952 1.384 709.658 15,34% 5.397.226 130.208 6.237.092
Hof van Twente 35.597 5,68% 27.950 242.945 40.416 608 311.919 5,69% 1.931.832 71.463 2.315.214
Losser 22.681 3,62% 17.809 154.795 25.751 388 198.742 3,66% 1.169.579 1.368.321
Oldenzaal 32.164 5,13% 25.255 219.515 36.518 550 281.837 4,19% 1.415.998 1.697.836
Rijssen / Holten 37.570 5,99% 29.499 256.410 42.656 642 329.207 4,96% 1.726.613 2.055.821
Tubbergen 21.214 3,38% 16.657 144.783 24.086 362 185.888 2,41% 808.109 993.997
Twenterand 33.945 5,41% 26.653 231.670 38.540 580 297.443 4,50% 1.385.715 1.683.159
Wierden 23.837 3,80% 18.716 162.684 27.064 407 208.872 3,37% 1.125.750 1.334.622
Totaal 626.941 100,00% 492.264 4.278.787 711.813 10.712 5.493.576 100,00% 34.429.340 695.140 40.618.056

Veiligheidsregio Twente Brandweer Lokaal
BOX 2 BOX 1
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Bijlage 4: Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming  
 

Baten Lasten Saldo
Programma's

Veiligheidsbureau 1.571.805€     2.064.069€     492.264€        
Brandweer 7.372.582€     46.775.849€   39.403.267€   
GHOR 905.973€        1.617.786€     711.813€        
Gemeenten 238.749€        249.461€        10.712€          
Subtotaal programma's 10.089.109€   50.707.165€   40.618.056€   

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke bijdragen 40.618.056€   40.618.056-€   

Resultaat voor bestemming 50.707.165€   50.707.165€   -€                   

Resultaatbestemming

Resultaat na bestemming 50.707.165€   50.707.165€   -€                   

- = voordelig saldo
+ = nadelig saldo

Begroting 2013
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de programmarekening 2011. Het is een verantwoording over de inspanningen, de uitgaven en 
inkomsten over het jaar 2011. Hierin is per programma beleidsmatig, op niveau van producten en diensten en met 
betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en 
voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. 
Gelet op de financiële crisis en de ombuigingsoperatie, waar de deelnemende gemeenten en onze organisatie 
mee te maken hebben de komende jaren, blijft de noodzaak om een behoedzaam financieel beleid te blijven 
voeren. De financiën zijn op orde en het zal een uitdaging zijn om deze op orde te houden de komende jaren gelet 
op de ombuigingsoperatie waar onze organisatie zich gesteld ziet.  
Ondanks de bezuinigingsopgaven is in nauwe samenwerking met de gemeenten en onze externe partners veel tot 
stand gekomen en zijn de ambities zoals die verwoord zijn in de programmabegroting 2011 grotendeels 
gerealiseerd. 
 
Wij kijken kort terug op een aantal ontwikkelingen in 2011. 
 

1. Ontwikkeling Veiligheidsregio  
De Wet Veiligheidsregio’s, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, heeft als doel een efficiënte en 
kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. De 
Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet 
rampen en zware ongevallen (Wrzo) zijn in de Wet Veiligheidsregio’s geïntegreerd. Met de 
Veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de 
bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. 
De Veiligheidsregio is een vorm van lokaal bestuur. Dat betekent dat de Veiligheidsregio gemeentelijke 
taken uitvoert die door de betreffende gemeenten zijn overgedragen. Daarnaast heeft de veiligheidsregio 
eigenstandig wettelijke taken opgedragen gekregen waarbij de colleges van B&W als opdrachtgever 
fungeren en/of bekostiging in belangrijke mate voor hun rekening nemen. Waar voorheen de taken vooral 
vanuit de vakinhoudelijke benadering van de kolommen (brandweer, GHOR en gemeenten) werden 
bezien, staat in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s een integrale en multidisciplinaire benadering op 
alle schakels van de veiligheidsketen centraal. Voor gemeenten betekent dit dat de organisatie van de 
gemeentelijke rampen- en crisisbeheersingsprocessen, meer nog dan voorheen intergemeentelijk worden 
georganiseerd en door de Veiligheidsregio worden gecoördineerd. Het uitgangspunt is dat gemeenten 
verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de gemeentelijke processen maar dat de voorbereiding 
hierop en de expertise regionaal gecoördineerd respectievelijk geborgd worden.  
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente is op 1 januari 2011 in werking getreden en het 
omslagpunt van de ambtelijke organisatie heeft op 1 april 2011 plaatsgevonden. 

 
2. Regionalisering brandweer 

In oktober 2009 is in de (toenmalige) Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen over de 
organisatie en positie van de brandweer in de Veiligheidsregio Twente. Aansluitend is in 2010 de 
uitvoering van dit besluit gestart via het programma brandweer ‘Samen (verder) bouwen’. Eind 2010 is 
door de bestuurlijk portefeuillehouder brandweer een ronde door Twente gemaakt om bij haar collega’s te 
informeren naar de resultaten en effecten van het besluit en om informatie op te halen voor de geplande 
evaluatie. Daarnaast is in november 2010 een motie in de Tweede Kamer aangenomen over ‘verplichte 
regionalisering van de brandweer’. Bovenstaande ontwikkelingen zijn op 14 februari 2011 in het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio Twente toegelicht door de portefeuillehouder brandweer, waarna het 
principebesluit is genomen om uiterlijk 1 januari 2013 te komen tot één brandweer in Twente. Daarin is 
tevens verzocht om te komen met een voorstel voor de verdere inrichting van het proces. Daarop volgend 
is een projectplan gemaakt en een visie voorbereid. Het principe besluit is vastgesteld in de vergadering 
van het algemeen bestuur van 22 februari 2012. 
 

3. Inrichten gemeentelijke kolom 
De Wet Veiligheidsregio’s stelt eisen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie, zoals die vorm moet 
krijgen in de Veiligheidsregio’s. Anticiperend daarop is in het voorjaar van 2010 aan iedere kolom 
gevraagd te komen met een voorstel voor de inrichting van de kolom binnen de Veiligheidsregio. Deze 
inrichtingsvoorstellen voor zowel de koude als warme omstandigheden zijn in de rapportage 
‘Professioneel en betrouwbaar’ verwerkt. Bij de totstandkoming van de inrichtingsvoorstellen voor de 
gemeentelijke kolom is een fasering aangebracht in het proces. Het project is gestart met fase 1: het 
beschrijven van de huidige, gewenste en vereiste situatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal conclusies 
en criteria waar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente in december 2010 mee heeft 
ingestemd. Hiermee is een stevige basis gecreëerd voor fase 2: het uitwerken van scenario’s voor de 



 4 

inrichting van de kolom op basis van de uitkomsten van fase 1. Dit om inzichtelijk te maken welke taken 
op welk niveau het best georganiseerd kunnen worden. Dit rapport ‘Professioneel en betrouwbaar’ is de 
uitwerking van Fase 2.  
 

4. Opdracht business case meldkamer 
In de notitie “Kansen voor de Twentse Meldkamer” (november 2010) zijn maatschappelijke ontwikkelingen 
geschetst die kunnen leiden tot een uitbreiding of aanpassing van de functionaliteiten van de huidige 
meldkamer. Met name de ontwikkelingen van taken van gemeenten en zorginstellingen in combinatie met 
nieuwe beschikbare technieken om deze taken uit te voeren, kan leiden tot een meer integraal werkende 
24-uursvoorziening ter ondersteuning van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties, die een 
specifieke lokale invulling rechtvaardigen. Naast deze maatschappelijke ontwikkelingen speelt ook de 
opschaling van de politie-kolom en die van de bestaande multi-disciplinaire meldkamers een rol. 
Bovenstaande waarnemingen leiden tot de volgende vragen:  
Welke functionaliteiten kent de huidige meldkamer, welke daarvan kunnen wellicht opgeschaald worden 
naar landelijk niveau, wat is operationeel noodzakelijk om het werk op het niveau van de huidige 
(veiligheids-)regio naar behoren te kunnen doen en bovenal, hoe kan het huidige meldkamer-concept 
worden verrijkt met andere 24 uursvoorzieningen?  
 

5. Regionaal risicoprofiel 
Het regionaal risicoprofiel Twente is een wettelijk verplichte inventarisatie en analyse van de in een 
Veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden, die kunnen 
leiden tot een ramp of crisis. Elke regio in Nederland stelt het risicoprofiel op, op basis van dezelfde 
methodiek: de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Het profiel biedt de bestuurders in Twente inzicht in 
de mogelijkheid en plaats waar specifieke typen grote branden, crisis en rampen zich kunnen voordoen. 
Het geeft niet expliciet aan hoe Twente daar operationeel op is voorbereid (bijvoorbeeld zoals het 
vroegere document operationele prestaties Twente). Wel ligt in de methodiek besloten dat dit wordt 
meegewogen. Ter illustratie: de score op grote openbare ordeverstoring (bij risicovolle voetbalwedstrijden) 
is niet zeer hoog, mede vanwege het feit dat daar in Twente gericht politiecapaciteit op wordt ingezet. Het 
risicoprofiel vormt de basis voor beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio voor de komende 4 jaar. 
Daarvoor worden de risicotypen geselecteerd en nadien uitgewerkt.  
 

6. Crisisplan 
Het crisisplan is in twee delen te splitsen. Het plan deel 1 bevat het zogenaamde statisch deel.   

Hierin wordt een beschrijving van de volgende delen gegeven:  
• de inrichting van de multidisciplinaire crisisorganisatie;  
• de inrichting van de monodisciplinaire crisisorganisatie;  
• op- en afschaling van de crisisorganisatie;  
• de samenhang en afspraken met de ketenpartners.  
 
Het beschrijft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige regionaal model rampenplan. 
Aandacht is ook voor de organisatieonderdelen die niet wijzigen.  
Het regionaal crisisplan deel II wordt voor de zomer van 2012 ter vaststelling aangeboden aan het 
algemeen bestuur. Dit deel bevat een uitwerking van de operationele processen. De informatiebehoeften- 
en stromen van de mono en multidisciplinaire teams worden dan inzichtelijk gemaakt. Dit als basis voor 
de netcentrische werkwijze.  
Gelijktijdig met het regionaal crisisplan deel 1 is het implementatieplan aangeboden aan het algemeen 
bestuur. Hierin staan mono- en multidisciplinaire activiteiten (w.o. opleiden en oefenen) die uitgevoerd 
moeten worden alvorens gewerkt kan worden volgens de nieuwe crisisorganisatiestructuur. De 
Veiligheidsregio Twente heeft de ambitie om vanaf de zomer 2012 te werken met de nieuwe 
crisisorganisatie structuur. In de transitienotitie die het algemeen bestuur op 27 juni 2011 heeft 
vastgesteld staat, dat de veiligheidsdirectie dit moment bepaald.  
Zodra de nieuwe crisisorganisatie een feit is, vervangt het regionaal crisisplan deel 1 de veertien Twentse 
gemeentelijke rampenplannen. Na dit ‘kantelmoment’ dienen de colleges van B&W van de Twentse 
gemeenten de gemeentelijke rampenplannen in te trekken.  
 

7. Evaluatie Grolsch Veste en brand Aamsveen 
Op vrijdagmorgen 3 juni 2011 omstreeks 09.00 uur brak er een grote brand uit in het Aamsveen. Mede 
vanwege het droge voorjaar en de wind op dat moment kon deze brand zich binnen enkele uren 
uitbreiden over circa 50 ha veengebied. Er werd direct groot opgeschaald naar GRIP 2 en uit voorzorg 
werd er een naburige camping ontruimd. Met een enorme slagkracht kon de brand binnen het veengebied 
gehouden worden maar een groot deel van het Aamsveen, circa 170 hectares op Nederlands- en Duits 
grondgebied, wordt uiteindelijk door de brand aangetast. 
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De brand wordt door ca. 1000 mensen bestreden en duurt 4 dagen lang. Een helikopter van defensie en 
korpsen uit het hele land worden ingezet om het veengebied te blussen. Een enorm grote klus die door de 
lastige gesteldheid van het terrein en de zomerse temperaturen nog eens extra wordt bemoeilijkt. Op 
dinsdagmorgen om 10.00 uur wordt er brandmeester gegeven en kan het veengebied weer overgedragen 
worden aan het Landschap Overijssel. 

Sinds mei 2011 wordt er in de Grolsch Veste hard gewerkt aan de uitbreiding van het stadion. De Grolsch 
Veste wordt uitgebreid met een tweede ring waardoor ruimte komt voor 6000 extra supporters. Tijdens de 
bouwwerkzaamheden is op 7 juli jl. een deel van het dak van de Grolsch Veste ingestort, waar op dat 
moment ongeveer 40 bouwvakkers werkzaam waren. Hierbij zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen en 14 
gewonden. Na de eerste melding is er door de hulpdiensten en de gemeente Enschede direct groot 
opgeschaald (GRIP 3). 

 
Voor wie bestemd 
Deze programmarekening is allereerst bestemd voor u als algemeen bestuur temeer wij hiermee richting uw raad 
verantwoording afleggen over de inspanningen, de uitgaven en inkomsten over het jaar 2011. Daarnaast zijn 
uiteraard de colleges van burgemeester en wethouders, het ambtelijk management van de gemeenten en de aan 
Veiligheidsregio Twente verbonden partijen en overige belangstellenden voor ons degenen die wij graag willen 
informeren over onze verantwoording. Hiermee hopen wij uiteraard dat dit in een informatiebehoefte voorziet. 
Suggesties over mogelijke verbeteringen van onze programmarekening zijn van harte welkom (info@vrtwente.nl). 
De programmarekening is ook te vinden op de website www.vrtwente.nl.  
  
 
 
 
dagelijks bestuur, 
secretaris,      voorzitter, 
 
 
 
 
H.G.W. Meuleman     P.E.J. den Oudsten 
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Inleiding 
 
Voor u liggen de jaarstukken 2011 van Veiligheidsregio Twente. Deze zijn opgesteld conform de richtlijnen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing 
heeft verklaard.  
 
Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld:  
 
Programmabegroting Jaarstukken 
Beleidsbegroting 1. Programmaplan 

2. Paragrafen 
Jaarverslag 1. Programmaverantwoording 

2. Paragrafen 

Financiële begroting 3. Overzicht van baten en 
lasten en de toelichting 

4. Uiteenzetting van de 
financiële positie en de 
toelichting 

Jaarrekening 3. Programmarekening 
 

4. Balans 

 
Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2011 uit de programmaverantwoording, 
de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per 
programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording.  
 
Leeswijzer 

Volgens de richtlijnen van het BBV wordt in de programmaverantwoording getracht de drie beleidsvragen uit de 
programmabegroting; “Waar staan we en wat willen we?”, “Wat doen we er voor?” en “Wat gaat het kosten?” te 
beantwoorden.  
 
In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in het programmaplan 
aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Dit is gebeurd aan de hand van 
de volgende beleidsvragen: 
• Wat hebben we bereikt? (maatschappelijk effect) 
• Wat hebben we ervoor gedaan? (projecten, activiteiten en kernindicatoren) 
• Wat heeft het gekost? (budgettaire effecten) 
 
Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een 
kleurenschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: 
• Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben 

aangegeven. 
• Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. 
• Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. 
 
Na de programmaverantwoording treft u in de paragrafen de status van de in de programmabegroting benoemde 
beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht 
gestelde onderdelen behandeld: 
• Weerstandsvermogen; 
• Onderhoud kapitaalgoederen; 
• Financiering; 
• Bedrijfsvoering; 
• Verbonden partijen. 
 
Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2011 treft u de programmarekening, balans en toelichtingen hierop aan. 
Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente. 
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1. Samenvatting 

1.1 Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd? 
 
Programma`s Totaal Totaal Mutaties Resultaat Gem. bijdrage Bijdrage 
x € 1.000,- Lasten Baten Reserves  incl. mutaties per 

     reserves inwoner 

Veiligheid 11.567 6.646 0 584 5.504 8,83 

       
Totaal Veiligheidsregio 
Twente 

11.567 6.646 0 584 5.504 8,83  

       
* Aantal inwoners per 1-1-2011 wordt geraamd op 623.613    

 
In de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Twente is in artikel 45 aangegeven dat de rechten en 
plichten van de voormalige Hulpverleningsdienst onverkort overgaan naar de nieuwe organisatie (lees: VRT). De 
overdracht van activa en passiva die in de balans van Regio Twente specifiek zijn toegewezen aan de VRT is op 
advies van de accountant geregeld in een overdrachtsdocument. Wegens de BBV voorschriften zijn de reserves 
ad. € 479.762,15 als inkomst opgenomen in de exploitatie. Dit heeft geresulteerd in een hoger rekeningsresultaat 
na bestemming. 
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1.2 Samenvatting resultaat 2011 
 

Positieve ontwikkelingen Negatieve ontwikkelingen

Exploitatie OMS 246 Taakstelling gezamenlijk inkoop & beheer 31

Overgangsregeling FLO voormalig personeel 60 Kosten mobiliteitsbevordering 65

Eenmalige inkomsten GROP 18 Resultaat op detachering 70

Competentiegericht opleiden officieren 41 Kosten ICT 120
Kosten gemeenschappelijke meldkamer 98 Algemeen beheerskosten VRT 106
Resultaat op kapitaallasten 33
Overdracht activa en passiva 480

976 392

Resultaat Veiligheidsregio Twente

Resultaat op kapitallasten

- Contributies & Donaties (€ 27.180):

De extra kosten voor het inrichten van de basisvoorziening voor informatiemanagement 
(€ 50.000) en de desintegratiekosten Regio Twente (€ 70.000) hebben geleid tot een 
negatief resultaat op ICT.

Het ontwerpen van een eigen huisstijl voor de kolommen binnen VRT heeft geleid tot een 
negatieve saldo op druk- en bindwerk.

- Overige kosten (€ 45.000):
Het voorschot premie voor de WIA verzekering (€ 21.340), de kosten die zijn gemaakt 
voor het opstellen van het huisvestingsplan (€ 12.200) en de kosten die zijn gemaakt 
door de accountant en notaris (€ 9.100) hebben geleid tot een negatief resultaat op 
overige kosten.

Het negatieve saldo op contributies en donaties is ontstaan wegens de bijdrage die word 
geleverd aan de verschillende producten van NVBR. (€ 19.680) en de bijdrage aan de 
stichting criminaliteitsbeheersing (€ 7.500).

Overdracht activa en passiva

De activa en passiva die nog op de balans stond van Regio Twente en die betrekking 
hadden op Veiligheid zijn overgedragen naar  Veiligheidsregio Twente. Het betreft hier de 
inkomsten met betrekking tot de reserves.

Het nieuwe voucher-gelden systeem en de gemaakte afspraken om de huidige werkwijze 
niet te wijzigen heeft geleid tot een positief saldo.

Wegens het uitblijven van investeringen is er een positief resultaat ontstaan op de 
kapitaallasten. De kapitaallasten met betrekking tot ICT en gemeenschappelijk 
meldkamer zijn hierin niet meegenomen.

Wegens het hanteren van een ander afschrijvingsbeleid is er een positief resultaat 
ontstaan op gemeenschappelijke meldkamer twente (MKT). 

RECAP Jaarrekening Veiligheidsregio Twente 2011

584

Deze taakstelling is niet opgelost omdat de regionale inkoop- en beheersorganisatie nog 
niet is opgericht. Voordelen als gevolg van gezamenlijk inkoop van brandweermaterieel 
zijn sinds 2004 rechtstreeks door de gemeenten geïncasseerd.

Exploitatie OMS

Wegens een forse toename van het aantal aansluitingen (830 aansluitingen per 31-12-
2011) vergeleken met het begrotingsniveau is er een positief resultaat op OMS. Met 
ingang van het gebruiksbesluit (medio 2012) zal dit veranderen.

Het negatieve saldo op algemeen beheer is als volgt ontstaan:

Negatieve resultaat op detachering is ontstaan wegens een hogere facturering van de 
gemeenten voor ingeleend personeel (€ 7.000) en door lage doorfacturering aan de 
inlenende organisaties (€ 63.000).

De kosten zijn gemaakt in het kader van mobiliteit naar een functie buiten de 
veiligheidsregio twente. Het betreft onder andere kosten voor een (gedeeltelijke) 
bezoldigingsgarantie in de vorm van een periodieke aanvulling vanuit een 
stamrechtverzekering.

Taakstelling gezamenlijk inkoop & beheer

Door het wegvallen van de FLO kosten van de formatie op het gebied van inkoop ontstaat 
er een positief saldo op het FLO budget.

Kosten gemeenschappelijke meldkamer

Competentiegericht opleiden officieren

Vanuit Veiligheidsregio Twente wordt capaciteit geleverd voor het GGD Rampen Opvang 
Plan. De gemaakte uren worden door de GGD gecompenseerd.

Overgangregeling FLO voormalig personeel

Eenmalige inkomsten GROP

Kosten ICT

Algemeen beheerskosten VRT

- Drunk- en bindwerk (€ 33.338): 

Kosten mobiliteitsbevordering

Resultaat op detachering

 



 10 

 

2 Vaststelling 

2.1 Het bestemmingsvoorstel 
 
Voorstel 
1. De jaarrekening 2011 van Veiligheidsregio Twente vast te stellen en in te stemmen met het positief 

rekeningresultaat ad. € 584.197,15 (na bestemming). Het rekeningresultaat is als volgt opgebouwd: 
 

Resultaat voor bestemming       €  584.193,47 
Onttrekkingen aan reserves  €    0,00 
Toevoegingen aan reserves  €    0,00 
Per saldo        €             0,00-/- 
Resultaat na bestemming      €  584.193,47 

 
Dit resultaat betreft de reguliere bedrijfsvoering.  
 
 
2. Geen bedragen over te hevelen naar het dienstjaar 2012. 
 
3. Het restant positief rekeningsaldo (= resultaat reguliere bedrijfsvoering, minus over te hevelen bedragen) ad  

€ 584.193,47 over het jaar 2011 als volgt te bestemmen (zie toelichting 2.2): 
a. € 479.762,15 toevoegen aan de egalisatie- en bestemmingsreserves (overdracht vanuit Regio Twente); 
b. € 104.431,32 toevoegen aan het solidariteitsfonds brandweer; 
c. € 0,00 uit te keren aan gemeenten. 

 
 
 
Samenvattend overzicht: 
Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming    € 584.193,47 
Overhevelingsvoostellen         €            0,00 -/- 
Bestemmingsvoorstellen (a en b)      € 584.193,47 -/- 
Uit te keren aan de gemeenten (c)      €            0,00 
 
 
 
Vaststelling 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente d.d. 9 juli 
2011. 
 
 
  
 
secretaris,      voorzitter, 
 
 
 
H.G.W. Meuleman     P.E.J. den Oudsten 
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2.2 Toelichting op de bestemmingsvoorstellen 
 

Onderstaand word een nadere toelichting gegeven op de door ons voorgestane bestemmingsvoorstellen: 
 
a. toevoeging aan de egalisatie- en bestemmingsreserves 
In de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Twente is bepaald dat de rechten en plichten van de 
voormalige Hulpverleningsdienst onverkort overgaan naar de nieuwe organisatie. Als uitvloeisel van die bepaling 
zijn de activa en passiva van de organisatie per 31-12-2012 overgedragen. De overdracht is geregeld in een 
overdrachtsdocument dat in maart 2012 door zowel het dagelijks bestuur van Regio Twente als het dagelijks 
bestuur van Veiligheidsregio Twente is vastgesteld.  
 
Het BBV schrijft echter voor dat er niet rechtstreeks mag worden gemuteerd op de reserves. Daarom zijn de 
reserves van de organisatie ad. € 479.762,15 ten behoeve van de overdracht vrijgevallen ten gunste van de 
exploitatie van Regio Twente. Deze middelen zijn voorts overgemaakt aan Veiligheidsregio Twente. Voorgesteld 
wordt om de ontvangen middelen weer te reserveren voor de desbetreffende doeleinden. Daarmee is de 
ontvlechting uit Regio Twente in administratieve zin voltooid.  
 
De formats van de reserves zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
b. toevoeging aan het solidariteitsfonds brandweer 
Op 22 februari 2012 is het principebesluit tot regionalisering van de brandweer door het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Twente goedgekeurd. Het principebesluit bevat een financiële paragraaf, die tot stand is 
gekomen na een intensief traject van overleg en discussie met de 14 gemeenten. Het financiële deeltraject is 
gestart met een financiële foto van de 14 lokale brandweerkorpsen. Daarna is een zogenaamd 
“normalisatietraject” opgestart om het begrotingsbeeld van de verschillende gemeenten op belangrijke 
onderwerpen vergelijkbaar te maken. De noodzaak tot de normalisatie is alom onderschreven, maar voor enkele 
gemeenten was de uitkomst daarvan niet acceptabel.  
 
Daarom heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente op 12 december 2011 besloten tot een 
financiële tussenstap. In deze tussenstap is een oplossingsrichting uitgedacht die bestaat uit een zogenaamd 
solidariteitsfonds van € 2,5 mln. voor de korte termijn (2013-2015) en een additionele taakstelling van € 0,75 mln. 
voor de brandweer voor de periode daarna (2016 en verder). Het fonds is bedoeld om negatieve 
begrotingseffecten als gevolg van de normalisatie weg te nemen en de collectieve ontwikkeling van de begroting 
in de beginjaren af te vlakken, zodat tegemoet wordt gekomen aan de desintegratiepijn die gemeenten in de 
beginjaren hebben. Met het fonds en de additionele taakstelling was het mogelijk voor elke gemeente een 
financieel gunstig meerjarenperspectief te schetsen. Mede op basis daarvan is het principebesluit door het 
algemeen bestuur ondertekend.  
 
Het beoogde fonds van € 2,5 mln. kan niet volledig worden opgebracht door Veiligheidsregio Twente. Daarom 
heeft het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente bij brief het verzoek neergelegd om in tranches een 
bedrag van € 1,5 mln. bij te dragen. Dit verzoek is, mede op advies van de portefeuillehouders financiën, door het 
dagelijks bestuur van Regio Twente gehonoreerd en zal nog door de regioraad van Regio Twente goedgekeurd 
moeten worden.  
 
Het solidariteitsfonds zal dus voor € 1 miljoen gevuld worden door de Veiligheidsregio Twente. Dit wordt 
gerealiseerd vanuit BDUR-gelden en positieve exploitatieresultaten van de Veiligheidsregio Twente in 2011, 2012 
en 2013. Daarom wordt in lijn met het vastgestelde principebesluit voorgesteld om het solidariteitsfonds in te 
stellen en het positieve exploitatieresultaat ad. € 104.431, 32,- daaraan toe te voegen.  
Het format van de bestemmingsreserve is in bijlage 1 weergegeven.  
 
c. uitkering aan de gemeenten 
Wegens het reserveren van de overgedragen middelen vanuit Regio Twente voor de desbetreffende doeleinden 
en het vullen van het solidariteitsfonds stellen wij voor om over het jaar 2011 geen bedrag uit te keren aan de 
gemeenten. 
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3 Veiligheidsregio Twente 

3.1 Wie is Veiligheidsregio Twente? 
Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien 
gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De organisatie 
is met ingang van 1 januari 2011 een zelfstandige entiteit. Tot en met 2010 maakte zij als Hulpverleningsdienst 
onderdeel uit van het meervoudige samenwerkingsverband Regio Twente.  
 
Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de burgemeesters van Twente. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters die een cluster vertegenwoordigen. 
Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de 
korpschef van politie, de directeur GHOR en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de 
Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur.  
 
De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, GHOR en 
gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke 
taken en onder de verantwoordelijkheid van het regionale bestuur innovatief samenwerken. De kolommen en 
andere veiligheidspartners staan garant voor een kwalitatief goede mono disciplinaire taakuitvoering en 
programmatische multidisciplinaire aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van het 
Veiligheidsbureau. 
 

3.2 Missie en visie Veiligheidsregio Twente 
De visie voor de komende jaren is neergelegd in het visiedocument “Samen werken aan een Veilig Twente”. Het 
idee van een gezamenlijke aanpak staat dan ook centraal in de visie. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan 
de samenwerking tussen de sterke kolommen (brandweer, GHOR, politie, gemeenten). Er wordt ook gestreefd 
naar het tot stand brengen van een efficiënte, duurzame en innovatieve samenwerkingsvorm met andere partners 
in veiligheid, zoals waterschap, Defensie, Openbaar Ministerie en provincie.  
 
Veiligheidsregio Twente wil verder deskundige medewerkers laten samenwerken vóór, tijdens en na een ramp of 
crisis. Betere coördinatie van mensen, middelen en talenten betekent echter niet automatisch een ‘hoger’ 
veiligheidsniveau. Wel is het onze ambitie om te komen tot ‘meer’ veiligheid. Met de beschikbare mensen en 
middelen wordt niet alleen gestreefd naar een kleiner risico van bekende bestaande risico’s, maar het beheersen 
en bestrijden van andere en nieuwe risico’s krijgt ook de aandacht.  
 
Verder is in de visie benadrukt dat een veilig en gezond leven voor de inwoners van Twente de 
verantwoordelijkheid van álle betrokkenen is. Van publieke instellingen en organisaties, maar evengoed van 
private partners en burgers. De kolommen in Veiligheidsregio Twente kiezen er daarom voor zich te presenteren 
aan burgers en bedrijfsleven, en beide categorieën meer inzicht te geven in wat zij kunnen doen om risico’s te 
beperken en de eigen veiligheid te vergroten. 
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3.3 Wat doet Veiligheidsregio Twente? 
Veiligheidsregio’s voeren taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze 
taken zijn bij wet opgedragen.  
 
De taken en ambities die vragen om een multidisciplinaire aanpak is beschreven in het visiedocument “Samen 
werken aan een Veilig Twente”. Onderstaand een opsomming daarvan:   
1. Risicobeheersing en risicocommunicatie 

2. Verbeterde informatievoorziening 

3. Partnerschap en grensoverschrijdende samenwerking 

4. Dichter bij de burger en ondernemers 

5. Efficiency door integrale en innovatieve aanpak 

6. Meldkamer  

7. Professionalisering en kwaliteitszorg  

8. Beleidsplan, crisisplan en andere plannen 

9. Opleiden, oefenen en operationele organisatie  

10. Efficiency bij inkoop en beheer van materieel 
 

3.4 De organisatie 
Het organogram van de ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit: 

 

Veiligheids- 
bureau 

Brandweer GHOR Gemeenten 
 

Leiding 
Veiligheidsbureau 

Leiding 
Brandweer 

Leiding 
GHOR 

Coördinatie 
gemeentelijke 

kolom  

Bestuurs- en 
management- 
ondersteuning 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

Operationele 
ondersteuning BRW 

Beleid en advies 

Bureau GHOR 

Bedrijfsvoering 
en kwaliteit 
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4 Toelichting op het programma 

4.1  Inleiding 
Met de Veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de 
bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. Elk Veiligheidsregio in Nederland moet een goed geoefende 
professionele organisatie ter beschikking hebben voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een organisatie die 
voldoende robuust is om grootschalige incidenten te lijf te kunnen gaan. Op een grotere, regionale schaal kunnen 
we ons beter voorbereiden op nieuwe dreigingen zoals terrorisme, een pandemie of nucleaire ongevallen. Ook 
kan er beter en meer multidisciplinair geoefend en samengewerkt worden omdat het verantwoordelijke bestuur 
een samenhangend beleid voor alle diensten opstelt. 
 

4.1.1 Interview 

 
Veiligheid begint aan de voorkant 
‘De Veiligheidsregio Twente bestaat officieel sinds 1 januari 2011. Op 1 april was de organisatie op orde. 
Overigens blijft er volop dynamiek. De brandweer gaat regionaal, de politie reorganiseert en er loopt een landelijke 
discussie over het aantal meldkamers en hun taken. Er klinken verder geluiden om het aantal Veiligheidsregio’s te 
beperken. 
 
Natuurlijk praten we daarover mee. Maar onze primaire taak is crisisbeheersing en fysieke veiligheid, waarbij we 
ook aandacht schenken aan sociale veiligheid. Dat gebeurt integraal, door nauwe samenwerking van brandweer, 
politie, gemeenten, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle andere overheids- en 
private partijen. We stemmen af en oefenen ook samen.  
 
Dat noemen we samenwerken aan de voorkant. Neem de huldiging van FC Twente. Vooraf hebben we met alle 
partijen een integraal plan gemaakt. Het moest wel een veilig feest zijn. Dus hebben we scenario’s doorgenomen 
en keuzes gemaakt. Dat heeft gewerkt: het was feest én het was veilig.  
 
Je mag het de Twentse aanpak noemen. Het is niet uniek hoe we het hier doen, maar het is wel bijzonder. In onze 
regio is er de drive om het samen te doen. We kennen en vertrouwen elkaar. Ook over de grens: na de problemen 
in de kerncentrales van Fukushima hebben we meteen met de Duitse partners de actualisering van het 
rampbestrijdingsplan voor de kerncentrale in Lingen opgepakt. Over het eerste jaar van de Veiligheidsregio 
mogen we tevreden zijn.’ 
 
Herman Meuleman, 
 
secretaris Veiligheidsregio Twente 
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4.2 Programma Veiligheid 

 
 
Meer veiligheid door een efficiënte en professionele organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening 
bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat is in essentie het doel van de Wet 
veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 van kracht is geworden. De Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) zijn in de Wet 
veiligheidsregio’s geïntegreerd. Naar aanleiding van de Wet Veiligheidsregio’s is op 1 januari 2011 de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente in werking getreden.  

4.2.1 Ambitie 1: Vormgeving Veiligheidsregio Twente 
 

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Groen 

De Wet veiligheidsregio’s en de bijbehorende 
AMvB’s zijn medio 2010 in werking getreden. 
Op basis daarvan en naar aanleiding van de 
besluitvorming in de bestuurscommissie 
Veiligheid is de nieuwe gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Twente opgesteld en 
aan de gemeenten ter vaststelling 
aangeboden. Tevens is parallel daaraan de 
wijziging van de regeling Regio Twente voor 
het onderdeel “veiligheid” in procedure 
gebracht. De planning is erop gericht dat deze 
procedures in 2010 worden afgerond en dat 
de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Twente en de gewijzigde 
regeling Regio Twente op 1 januari 2011 van 
kracht worden.  
Dit heeft zowel voor de Regio Twente als voor 
de Veiligheidsregio Twente organisatorische 
consequenties. De Hulpverleningsdienst zal in 
de loop van 2011 worden ontvlochten uit de 
Regio Twente.  
 
In 2011 moeten de volgende plannen 
bestuurlijk worden vastgesteld: 

• Beleidsplan Veiligheidsregio Twente; 
 
• Risicoprofiel; 
 
• Crisisplan Veiligheidsregio Twente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Twente in werking 
getreden. De Veiligheidsregio is een vorm van 
lokaal bestuur. Dat betekent dat de 
Veiligheidsregio gemeentelijke taken uitvoert die 
door de betreffende gemeenten zijn overgedragen. 
Daarnaast heeft de Veiligheidsregio eigenstandig 
wettelijke taken opgedragen gekregen waarbij de 
colleges van B&W als opdrachtgever fungeren 
en/of bekostiging in belangrijke mate voor hun 
rekening nemen. Waar voorheen de taken vooral 
vanuit de vakinhoudelijke benadering van de 
kolommen (brandweer, GHOR en gemeenten) 
werden bezien, staat in het kader van de Wet 
Veiligheidsregio’s een integrale en 
multidisciplinaire benadering op alle schakels van 
de veiligheidsketen centraal. De ambtelijke 
organisatie is op 1 april 2011 gekanteld. De 
financiële ontvlechting met de Regio Twente wordt 
in het 2e kwartaal van 2012 afgerond. 
 
 
 
 
• Het beleidsplan Veiligheidsregio Twente zal 

medio 2012 vastgesteld worden. 
• Het risicoprofiel Twente is op 10 oktober 2011 

vastgesteld in het algemeen bestuur. 
• Op 12 december 2011 heeft het AB ingestemd 

met het regionaal crisisplan deel I, waarin de 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden staan van de crisisorganisatie. 
Hiermee voldoet de Veiligheidsregio Twente 
aan de Wvr. Gezamenlijk met het regionaal 
crisisplan is het implementatieplan vastgesteld. 
Implementatie van de hoofdstructuur duurt 
ongeveer zes maanden. De ambitie is om per 1 
juli 2012 te werken conform de nieuwe 
crisisorganisatie.  

Programma   : Veiligheid 
Portefeuillehouders : P.E.J. Den Oudsten 
Programmamanager  : H.G.W. Meuleman 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Daarnaast zijn in 2010 de volgende 
speerpunten van beleid vastgesteld: 

• Implementeren besluitvorming 
betreffende materieel en personeel; 

 
 
 
 
 
 
 

• Opstellen rampbestrijdingsplannen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organisatie gemeentelijke kolom. 
 
 
 
 

 
 
De opgetreden vertraging inzake de Wet 
Veiligheidsregio’s betekent dat ook het 
realiseren van deze speerpunten in de tijd 
doorloopt naar 2011. 
Daarnaast zal in 2011 rekening moeten 
worden gehouden met de uitvoering van het 
multidisciplinair oefenbeleidsplan (de hiermee 
gemoeide kosten worden gedekt uit de 
verhoogde BDUR-uitkering). Een en ander zal 
meegenomen worden in het bestedingsplan. 
 

 
 
• Het personeel van de Hulpverleningsdienst is 

per 1 mei 2011 overgegaan naar de 
Veiligheidsregio conform het organisatieplan 
VRT.  Inkoop en beheer van materieel is 
opgenomen in het reorganisatieproces van de 
brandweer en zal volgens plan in 2012 
uitgevoerd worden. De GHOR maakt gebruik 
van de brandweerorganisatie voor onderhoud 
en beheer van materieel.  

• Het rampenbestrijdingsplan voor Vivochem is 
opgesteld en vastgesteld op 12 december 
2011. Verder is er in 2011 gestart met de 
actualisatie van het rampbestrijdingsplan KKW 
Emsland (Lingen). Hiervoor heeft het bestuur 
een projectgroep aangesteld. Het plan wordt 
volgens dezelfde methodiek opgezet als het 
rampbestrijdingsplan Borssele (juli 2011). De 
bestuurlijke vaststelling van het Twentse plan 
zal de eerste helft van 2012 plaatsvinden. Er 
vindt afstemming plaats met de 
Veiligheidsregio’s die eveneens onder de 
invloedssfeer van de kerncentrale liggen. 

• De inrichting van de gemeentelijke kolom 
binnen de Veiligheidsregio Twente is 
gerealiseerd. Het AB heeft op 28 maart 2011 
ingestemd met het regionaliseren van de 
gemeentelijke crisisorganisatie en het inrichten 
van één team regionaal team bevolkingszorg. 

 
Het multidisciplinair opleidings- en 
oefenbeleidsplan is in 2011 vastgesteld door het 
algemeen bestuur VRT. De financiële 
consequenties zijn meegenomen in het 
organisatieplan en de begroting van de VRT. 
 
 
 

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Ontvlechten Hulpverleningsdienst uit 
Regio Twente; 

 
 
• Implementeren van de besluitvorming 

over de Veiligheidsregio Twente onder 
meer m.b.t. materieel en personeel; 

 
• Organisatie gemeentelijk kolom; 
 
• Opstellen beleidsplan; 
 
 

• Gemeenschappelijke regeling VRT is per 1 
januari in werking getreden. Laatste deel van de 
(financiële) ontvlechting zal in eerste kwartaal 
van 2012 worden afgerond. 

• Het personeel is per 1 mei overgegaan van de 
Hulpverleningsdienst naar de Veiligheidsregio. 
Inkoop en beheer materieel is opgenomen in 
het reorganisatieproces van de brandweer. 

• De gemeentelijke kolom is ingericht. 
 
• Het projectvoorstel Beleidsplan VRT is in het 

najaar van 2011 door de veiligheidsdirectie 
vastgesteld. Op basis van dit projectvoorstel is 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 
• Opstellen crisisplan; 
 
• Opstellen risicoprofiel; 
 
 
 
 
 
• Opstellen rampbestrijdingsplannen; 
 
 
 
 
 
• Vaststelling multidisciplinair 

oefenbeleidsplan; 
• Convenant met Politie Twente. 

een multidisciplinaire projectgroep geformeerd, 
die in december begonnen is met haar 
werkzaamheden. 

• Het regionaal crisisplan is opgesteld en 
vastgesteld. 

• Het regionaal risicoprofiel is op basis van de 
Handreiking Regionaal Risicoprofiel door een 
multidisciplinaire projectgroep opgesteld en 
vastgesteld door het bestuur. Een 
klankbordgroep met externe partners is bij de 
realisatie betrokken geweest. 

• Rampbestrijdingsplan voor Vivochemis 
vastgesteld op 12 december 2011. Verder is In 
2011 start gemaakt met de actualisatie van het 
rampbestrijdingsplan KKW Emsland (Lingen). 
Hiervoor heeft het bestuur een projectgroep 
aangesteld. 

• Multidisciplinair oefenbeleidsplan is vastgesteld 
door het algemeen bestuur VRT. 

• Het convenant wordt nog niet afgesloten in 
afwachting van de vorming van de nationale 
politie. 

 

Indicator 
Ambitie niveau  

(2011) 
Rekening niveau 

(2011) 

• Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Twente. 

• Bestuurlijke organisatie. 
• Ambtelijke organisatie. 
• Beleidsplan. 
 
• Risicoprofiel. 
• Crisisplan. 
• Rampbestrijdingsplannen. 
 
• Organisatie gem. kolom.  
• Convenant met Politie Twente. 

• Evaluatie. 
 
• Gereed/evaluatie. 
• Gereed. 
• Gereed. 
 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
 
• Gereed. 
• Vastgesteld. 

• In werking getreden. 
 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Zal medio 2012 

vastgesteld worden. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Zal eerste helft 2012 

vastgesteld worden. 
• Gereed. 
• Niet afgesloten in 

afwachting van de 
vorming van de 
nationale politie. 
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4.2.2 Ambitie 2: Programma Brandweer 
 

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Groen 

In 2011 loopt het programma brandweer. Dat is 
ook meteen het belangrijkste speerpunt. 
Enerzijds de coördinatie van dit programma als 
geheel en anderzijds de inhoudelijke thema’s 
die lopen en waar wij een inspanning in 
leveren. Verzoek om vanuit de 
programmabegroting te verwijzen naar het 
programma zoals dat bestuurlijk is vastgesteld.  

De programmaonderdelen zijn in het kort: 

• Het bouwen aan de blauwdruk en het 
‘regiodeel’; 

• Het vormgeven van de commandostructuur 
voor brandweer Twente; 

• Het verder borgen en uitwerken van het 
onderdeel RMD/HRM; 

• Het groeien naar de maatlat; 
• Een visie op Risicobeheersing; 
• Blijvende vakbekwaamheid; 
• Repressief dekkingsplan;  
• Het onderdeel Operationele 

Informatievoorziening; 
• De centrale inkoop en beheer van 

brandweermaterieel en -materiaal. 
 
Schematisch ziet het programma er als volgt 
uit: 

 

 

 
Aanvullend verwachten wij dat voor 2011 de 
volgende ontwikkelingen die naast het 
programma brandweer een rol spelen (maar er 
in veel gevallen wel een relatie mee hebben). 
 
 
 

Op grond van het AB besluit over de 
Procesnotitie en het Projectplan Brandweer is 
een switch gemaakt van het Programma 
brandweer (zoals dat liep eerste helft 2011), naar 
het project ‘één Brandweer Twente’. Daarmee is 
de inhoud van het eerdere Programma op 
onderdelen aangepast. 
 
In het algemeen bestuur van 10 oktober 2011 
werd het document Brandweer Twente over 
morgen, visie op één brandweer in Twente, 
vastgesteld. Daarin staat beschreven welke 
inhoudelijke lijnen de Brandweer Twente tot 2018 
zal volgen: 1. Risicobeheersing nieuwe stijl: 
brandveilig leven, 2. Vernieuwde repressie met 
partners, 3. Algemene professionalisering, zowel 
vakinhoudelijk als het inrichten van de 
brandweerorganisatie. Om te voldoen aan de 
eisen uit de Wet Veiligheidsregio’s en om deze 
inhoudelijke lijn vorm te geven, is het nodig de 
organisatie op orde te hebben met de juiste 
mensen op de juiste plek. Daarom gaat de visie 
ook in op de formalisering van één 
brandweerorganisatie, inclusief de ‘hardware’ en 
de ‘software’. Die inhoudelijke lijn is gebaseerd 
op en derhalve in overeenstemming met de 
Twentse vertaling van de landelijke Strategische 
Reis (NVBR, 2010). 
 
In 2011 is veel energie gestoken in een 
belangrijke bouwsteen voor die formalisering: het 
Principebesluit. Die energie richtte zich op het 
vormgeven aan, in gesprek gaan over en 
draagvlak verwerven voor de inhoud ervan. In 
december 2011 is bestuurlijk geconcludeerd dat 
‘er wel draagvlak maar nog geen uniformiteit 
bestaat’ voor een aantal aspecten uit het 
document. Het principebesluit is vastgesteld in 
het AB van 22 februari 2012. 
 
Binnen het eerdere project één Brandweer 
Twente is volop gewerkt aan de beschreven 
programmaonderdelen. In alle gevallen liggen er 
(concept) plannen of beleid klaar, die tijd-
technisch (en op relevante onderdelen mogelijk 
voor wat betreft inhoud) in overeenstemming 
gebracht moeten worden met de lijn van de 
besluitvorming over het principebesluit. 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Aansluiten bij en meegaan met de landelijke 
Strategische Reis Brandweer. 
Door de toenemende complexiteit in de fysieke 
omgeving en de veranderende wensen van de 
samenleving ziet de brandweer zich 
genoodzaakt om zichzelf opnieuw uit te vinden. 
Hiertoe is, onder regie van de NVBR, in 2009 
een Strategische Reis ondernomen die 
uitmondde in een stip op de horizon in 2040. In 
de kern komt deze er op neer dat de 
brandweer een beweging zal gaan maken van 
brandrepressie naar brandpreventie waarbij 
een groot beroep zal worden gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
bestuurders. Het project is bedoeld om de 
lange termijnkoers uit te zetten en een nieuw 
bedrijfsmodel te ontwikkelen gebaseerd op een 
beeld van de brandweer in 2040. Dit beeld 
geeft perspectieven voor een geheel andere 
wijze van denken over zorg en veiligheid. 
Vanuit het te ontwikkelen bedrijfsmodel voor 
2040 zal worden teruggewerkt naar de periode 
2010-2015, resulterend in een visie en een 
strategie voor de middellange termijn. Vanaf 
2010 kan de brandweerorganisatie starten met 
de detaillering en implementatie van de 
beleidslijnen. Dit heeft ook gevolgen voor de 
brandweer in Twente vanaf 2011. 

De visie is in overeenstemming met en 
gebaseerd op de Strategische reis. Dat blijkt 
concreet uit de inhoudelijke ontwikkelingslijnen 
die de brandweer kiest in haar visie. 

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Centrale inkoop en beheer van 
brandweermaterieel en –materiaal; 

 
 
 
 
• Visie op risicobeheersing; 
• Bouwen aan blauwdruk en het regiodeel; 
• Uitwerking Strategische reis brandweer; 
 
 
 
• Groeien naar de maatlat/ 

kwaliteitsmanagement; 
 
 
 
 
• Repressief dekkingsplan; 
 
 
 
• Blijvende vakbekwaamheid; 
 
 
 
 

• Gezamenlijke aanbesteding en inkoop van 
ademlucht. De notitie over gezamenlijke 
Inkoop en Beheer is bestuurlijk vastgesteld. 
Organisatie van dat Beheer is onderdeel van 
het organisatieplan Brandweer Twente 
(verwachte oplevering april 2012). 

• Strategische reis, visie op risicobeheersing, 
bouwen aan een organisatie, al dit is 
gezamenlijk verwoord in het bestuurlijk 
vastgestelde visiedocument Brandweer 
Twente over morgen (Brandweer Twente, 
oktober 2011). 

• Brandweer Twente loopt nagenoeg in de pas 
met de ontwikkelingen op kwaliteitsgebied 
(landelijke ‘Aristotelestraject’). Wel kiest zij 
haar eigen weg met voor Twente herkenbare 
indicatoren en formuleert zij eigen behoeften 
aan sturingsinformatie. 

• Repressief dekkingsplan is inhoudelijk gereed 
en wordt in 2012 ingebracht voor bestuurlijke 
vaststelling. De planning van het Beleidsplan 
Veiligheidsregio is hierin leidend. 

• In het kader van blijvende vakbekwaamheid 
zijn 2 grote evaluaties gehouden: het incident 
bij de Grolsch Veste en de brand in het 
natuurgebied Aamsveen. 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

• Vormgeven van de commandostructuur 
voor brandweer Twente; 

 
 
 
 
• Borgen en uitwerken RMD/ HRM; 
 
• Operationele informatievoorziening. 

• In het project één Brandweer Twente wordt 
gewerkt aan een organisatieplan voor de 
nieuwe brandweer organisatie. Onderdeel 
daarvan is de commandostructuur. De 
hoofdstructuur is gereed. Nadere detaillering 
volgt volgens planning in 2012.  

• Het deelproject Personeel heeft een personele 
foto gemaakt van al het brandweerpersoneel.  

• In 2011 zijn de clusters NOT en Oost en de 
Veiligheidsregio aangesloten op de 
gezamenlijk basisomgeving voor ICT. 

 
De inhoudelijke ambities zijn door de bestuurlijke 
keuzes gewijzigd. De voortgang daarop is in 2011 
met regelmaat gerapporteerd aan het algemeen 
bestuur. 

Indicator 
Ambitie niveau  

(2011) 
Rekening niveau 

(2011) 

• Visie op risicobeheersing. 
• Blauwdruk clusters. 
• Strategische reis. 
 
 
 
 
 
 
 
• Geactualiseerd dekkingsplan. 
 
 
• Centrale inkoop en beheer. 
 
 

• Vastgesteld. 
• Vastgesteld. 
• Middellange termijn 

visie. 
 
 
 
 
 
 
• Vastgesteld. 
 
 
• Vastgesteld. 
 

• Visie op 
risicobeheersing, 
blauwdruk en 
strategische reis is 
samengebracht in 
het visiedocument 
Brandweer Twente 
over morgen 
(vastgesteld, 10 
oktober 2011). 

• Inhoudelijke gereed, 
bestuurlijke 
vaststelling 2012. 

• De notitie over 
Inkoop en Beheer is 
bestuurlijk 
vastgesteld. Nadere 
uitwerking vindt 
plaats in het 
organisatieplan 
Brandweer Twente. 
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4.2.3 Ambitie 3: Programma GHOR 
 

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Groen 

De GHOR heeft in 2010 een projectplan 
opgesteld waarin beschreven staat hoe 
GHOR Twente gaat voldoen aan de nieuwe 
Wet Veiligheidsregio’s. Dit projectplan is 
opgedeeld in tien aandachtspunten:  

1. Risico’s in beeld; 
2. Plannen op orde;  
3. Operationele GHOR op orde; 
4. Vakbekwaamheid op orde; 
5. Materieel op orde; 
6. Informatievoorziening op orde; 
7. Netwerk op orde; 
8. Kwaliteitszorg op orde; 
9. Organisatie op orde; 
10. Financiën op orde. 

Voor elk van deze aandachtspunten is in het 
projectplan concreet uitgewerkt, wat de 
GHOR moet doen om te voldoen aan de wet 
en de bijbehorende AMvB’s. In 2010 en 2011 
worden deze actiepunten uitgevoerd met als 
resultaat een solide GHOR organisatie die 
voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. 
 

Het project GHOR is in 2011 afgerond. Het project 
heeft geleid tot de transitie van een geïntegreerde 
Hulpverleningsdienst naar een eigenstandige 
GHOR organisatie binnen de Veiligheidsregio.  
 
Sommige onderdelen uit het projectplan zijn nog 
niet afgerond en lopen door in 2012. Dit heeft te 
maken met de afhankelijkheid van andere partijen, 
zoals het maken van schriftelijke afspraken met 
ketenpartners en de (multidisciplinaire) processen 
rond crisisplan, netcentrisch werken en begroting 
Veiligheidsregio Twente.  
 
De activiteiten die doorlopen in 2012 zijn geborgd 
door deze op te nemen in het reguliere werk dat 
beschreven staat in het GHOR jaarplan 2012. 

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Risico’s in beeld; 
 
• Plannen op orde; 
 
• Operationele GHOR op orde; 
 
 
• Vakbekwaamheid op orde; 
 
• Materieel op orde; 
 
 
• Informatievoorziening op orde; 
 
• Netwerk op orde; 
 
 
• Kwaliteitszorg op orde; 
 
• Organisatie op orde; 
 
 
• Financiën op orde. 

• Risicoprofiel is gereed inclusief GHOR 
aspecten. 

• Actuele plannen zijn beschikbaar op 
veiligheidsnet. 

• Sleutelfunctionarissen zijn beschikbaar. 
Crisisplan deel I is vastgesteld, deel 2 loopt 
door in 2012. 

• Inhaalslag vakbekwaamheid GHOR functies is 
afgerond. 

• Samenwerkingsafspraken met de brandweer 
over materieelbeheer zin gemaakt, afronding 
in 2012. 

• Informatiemanager is aangesteld, netcentrisch 
werken is gepland in 2012. 

• Ronde langs ketenpartners afgerond. Het 
maken van schriftelijke afspraken loopt verder 
in 2012, afronding voor 2013. 

• HKZ certificaat in 2010 opnieuw gehaald en in 
2011 verlengd. 

• Organisatieplan gereed en uitgevoerd. GHOR 
personeel aangesteld. Directeur PG per 1-1-
2012 aangesteld. 

• Financiële verdeling vastgesteld in 
organisatieplan. Eerste GHOR-begroting 2013 
is in voorbereiding, afronding 2012. 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Indicator 
Ambitie niveau  

(2011) 
Rekening niveau 

(2011) 

• Risico’s in beeld. 
• Plannen op orde. 
• Operationele GHOR op orde. 
• Vakbekwaamheid op orde. 
• Materieel op orde. 
 
• Informatievoorziening op orde. 
• Netwerk op orde. 
 
• Kwaliteitszorg op orde. 
• Organisatie op orde. 
• Financiën op orde. 

• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
 
• Gereed. 
• Gereed. 
 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 

• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Zal in 2012 afgerond 

worden. 
• Is gepland in 2012. 
• Afronding zal 

plaatsvinden in 2013. 
• Gereed. 
• Gereed. 
• Gereed. 

 

4.2.4 Ambitie 4: Programma Multidisciplinair 
 

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Groen 

In 2011 is het programma multidisciplinair 
gericht op: 

1. Opstellen beleidsplan Veiligheidsregio 
Twente; 

 
 
 
 

2. Opstellen risicoprofiel Veiligheidsregio 
Twente; 

3. Opstellen crisisplan Veiligheidsregio 
Twente; 

 
 
4. Uitvoeren evenementenbeleid 

Veiligheidsregio Twente; 
 
 
 
 
 

5. Uitvoering multidisciplinair 
kwaliteitszorg management; 

 
 
 
 

6. Opstellen strategische 
meerjarenagenda; 

 
 

7. Inhoud geven aan informatie 
management. 

 
 
1. Het projectvoorstel is vastgesteld. In de 
projectgroep zijn de verschillende kolommen 
vertegenwoordigd. Het beleidsplan is in 
ontwikkeling. Het concept zal in maart worden 
afgerond. Bestuurlijke besluitvorming is voorzien 
medio 2012. 
2. Het risicoprofiel Twente is op 10 oktober 2011 
vastgesteld in het algemeen bestuur. 
3. Het regionaal crisisplan deel I is op 12 
december vastgesteld in het AB. Gezamenlijk met 
het crisisplan is het implementatieplan ook 
vastgesteld. 
4. De regionale digitale evenementenkalender is 
ge-update en ingevuld door de Twentse 
gemeenten. De adviestaak van de 
hulpverleningsdiensten bij de vergunningverlening 
voor evenementen is geborgd. In 2011 zijn  
11 adviezen uitgebracht door multi-overleg bij 
grootschalige publieksevenementen. 
5. In 2011 zijn door de projectgroep 
multidisciplinaire kwaliteitszorg de 14 benoemde 
multi kwaliteitsproducten uitgewerkt in 
productbladen. Hierin zijn tevens de prestatie 
indicatoren volgens Aristoteles opgenomen die 
opgenomen worden in de productbegroting 2013. 
6. De strategische meerjarenagenda zal niet 
separaat worden opgesteld. De strategische 
meerjarenagenda zal deel uitmaken van het 
beleidsplan. 
7. In 2011 is gestart met de vakgroep 
informatiemanagement waar op strategisch niveau 
informatiemanagement multidisciplinair worden 
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Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

afgestemd. Verder is ondersteuning verleend aan 
andere taakvelden. Voorbeelden hiervan zijn het 
regionaal crisisplan en de digitale 
evenementenkalender. 
 

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Beleidsplan; 
 
 
 
 
 
• Risicoprofiel; 
 
 
 
 
 
• Crisisplan; 
 
 
 
• Evenementenbeleid; 
 
• Multidisciplinair kwaliteitszorgsysteem; 
 
• Strategische meerjarenagenda; 
 
• Informatiemanagement. 
 
 

• Het projectvoorstel Beleidsplan VRT is in het 
najaar van 2011 door de veiligheidsdirectie 
vastgesteld. Op basis van dit projectvoorstel is 
een multidisciplinaire projectgroep geformeerd, 
die in december begonnen is met haar 
werkzaamheden. 

• Het regionaal risicoprofiel is op basis van de 
Handreiking Regionaal Risicoprofiel door een 
multidisciplinaire projectgroep opgesteld en 
vastgesteld door het bestuur. Een 
klankbordgroep met externe partners is bij de 
realisatie betrokken geweest. 

• In het regionaal crisisplan zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de crisisorganisatie opgenomen. Hiermee 
voldoet de VRT aan de Wvr. 

• Evaluatierapport met verbeterpunten is 
vastgesteld door het AB op 12 december 2011. 

• Afstemming en ontwikkeling binnen de 
projectgroep multidisciplinaire kwaliteit. 

• Strategische meerjarenagenda zal deel 
uitmaken van het beleidsplan. 

• Vakgroep informatiemanagement is gestart. 
 

Indicator 
Ambitie niveau  

(2011) 
Rekening niveau 

(2011) 

• Beleidsplan. 
 
• Risicoprofiel. 
• Crisisplan. 
• Evenementenbeleid. 
• Multidisciplinair kwaliteitszorgsysteem. 
• Strategische meerjarenagenda. 
 
• Informatiemanagement. 

• Vastgesteld. 
 
• Vastgesteld. 
• Vastgesteld. 
• Vastgesteld. 
• Gereed. 
• Vastgesteld. 
 
• Gereed. 

• Zal medio 2012 
vastgesteld worden. 

• Vastgesteld. 
• Vastgesteld. 
• Vastgesteld. 
• Gereed. 
• Gaat deel uitmaken 

van het beleidsplan. 
• Gereed. 
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4.2.5 Ambitie 5: Programma Gemeenten 
 

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 

Oranje 

In 2010 heeft de gemeentelijke kolom een 
projectplan opgesteld waarin staat 
beschreven hoe de gemeentelijke kolom gaat 
voldoen aan de Wet Veiligheidsregio’s en de 
ambities van de Twentse gemeenten. Op 
basis van het projectplan worden in het najaar 
van 2010 en 2011 de volgende onderwerpen 
uitgewerkt:  

1. Organisatie gemeentelijke kolom 
binnen de Veiligheidsregio;  

2. Operationele gemeentelijke 
organisatie (team bevolkingszorg); 

3. Kwaliteitscriteria voor de 
gemeentelijke kolom. 

1. De inrichting van de gemeentelijke kolom 
binnen de Veiligheidsregio Twente is 
gerealiseerd.  

2. Het AB heeft op 28 maart 2011 ingestemd met 
het regionaliseren van de gemeentelijke 
crisisbeheersingstaken en het inrichten van 
één team regionaal team bevolkingszorg.  

3. In het rapport ‘inrichting gemeentelijke kolom’ 
zijn de kwaliteitscriteria voor de gemeentelijke 
kolom benoemd.  

 

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 

• Vormgeving gemeentelijke kolom; 
• Operationele gemeentelijke organisatie: 

team bevolkingszorg; 
• Opstellen kwaliteitscriteria gemeentelijke 

kolom. 

Projectorganisatie heeft uitvoering gegeven aan 
het projectplan. Afstemming binnen de gemeenten 
heeft plaatsgevonden met de AOV’s en de 
gemeentesecretarissen. 

Indicator 
Ambitie niveau  

(2011) 
Rekening niveau 

(2011) 

• Organisatie gemeentelijke kolom. 
• Operationele gemeentelijke organisatie 

(team bevolkingszorg). 
• Kwaliteitscriteria gemeentelijke kolom. 

• Vastgesteld. 
• Operationeel. 
 
• Vastgesteld. 

• Vastgesteld. 
• Operationeel per 1 

juni 2012. 
• Zal vastgesteld 

worden in juni 2012. 
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Wat heeft het gekost? 

4.2.6 Overzicht van baten en lasten 
 

 Realisatie Raming  Raming 
 begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 
   na wijziging voor wijziging 

    
Baten 6.646.350 3.622.642 3.562.642 
Lasten 11.567.152 9.127.636 9.382.811 

    
Saldo excl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
Onttrekking algemene reserve     
Saldo incl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 

    

 

4.2.7 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Gemeentelijke bijdrage    

    
 Realisatie Raming  Raming 
 begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 
   na wijziging voor wijziging 

    
Baten 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
Lasten    

    
Saldo excl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
Onttrekking algemene reserve     
Saldo incl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
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5 Financiële paragrafen 

5.1 Inleiding 
Met betrekking tot de programmarekening 2011 heeft het algemeen bestuur een “Controleprotocol rechtmatigheid 
jaarrekening” vastgesteld, waarin kaders zijn aangegeven om zijn controlerende taak te kunnen uitoefenen. De in 
de begroting opgenomen paragrafen vormen hiertoe mede het instrument, daarom zijn deze eveneens in deze 
programmarekening opgenomen. De paragrafen bevatten belangrijke informatie die benodigd is voor het geven 
van inzicht in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente op korte en lange termijn. Dit inzicht is belangrijk, 
omdat de behandelde onderwerpen grote financiële gevolgen kunnen hebben en daardoor de realisatie van de 
programma’s kunnen beïnvloeden. 
 
In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleidsvoornemens van beheersmatige 
aspecten, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2011. Hierbij is tevens rekening gehouden met actuele 
ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende paragrafen behandeld: 
 
● Weerstandsvermogen; 
● Onderhoud kapitaalgoederen; 
● Financiering; 
● Bedrijfsvoering; 
● Verbonden partijen; 
● Rechtmatigheid. 

5.2 Weerstandscapaciteit 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot 
een verhoging van de algemene bijdrage van de gemeenten dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het 
bestaand beleid. 
Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: 

a. De middelen en mogelijkheden waarover Veiligheidsregio Twente beschikt of kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit); 

b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie 
tot de financiële positie.  

 
 
Schematisch: 
   

 
Over de problematiek rond risico inventarisatie en –beheer en het daarvoor aan te houden weerstandsvermogen, 
is in het verslagjaar 2010 het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” opgesteld. Dit 
beleidskader voorziet in een methodiek, waarmee permanent inzicht in de ontwikkelingen rond risico’s en het 
daarvoor beschikbare weerstandsvermogen wordt gegeven. Dit beleidskader is in februari 2011 vastgesteld in de 
regioraad van Regio Twente en blijft van kracht voor Veiligheidsregio Twente totdat het wordt gewijzigd en/of 
ingetrokken. 
 
In deze paragraaf wordt in navolging van en onder verwijzing naar dit beleidskader, samengevat aangegeven over 
welke middelen en mogelijkheden Veiligheidsregio Twente beschikt en het beleid dat hieromtrent is geformuleerd. 
Daarnaast wordt een opsomming gegeven van alle risico’s die bij ons bekend zijn, maar waarvoor geen 
maatregelen getroffen, of middelen ter afdekking daarvan voorhanden zijn. Omdat de omvang hiervan 
redelijkerwijs niet goed is in te schatten, is het niet mogelijk om hiervoor specifieke bedragen te reserveren. 
 

Bekende risico’s Beschikbare middelen 

Benodigde weerstandscapaciteit Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen 
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Er wordt onderscheid gemaakt in incidentele- en structurele weerstandscapaciteit.  

5.2.1 Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, heffingen en 
bijdragen en de begrotingspost onvoorzien. Deze capaciteit kan worden benut om structurele tegenvallers te 
compenseren, als hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan.  
 
De structurele weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Twente is nihil. Slechts een fractie van de begroting is 
afgedekt met tarieven en deze zijn overwegend marktconform. Verhoging zou daarom automatisch leiden tot 
omzetverlies. 
 
De belangrijkste bron van inkomsten ter dekking van de begroting is de algemene bijdrage die van de 
deelnemende gemeenten wordt ontvangen. De begroting na wijziging is vastgesteld op  
€ 5.504.998 en komt op rekeningbasis uit op € 4.920.802. De belangrijkste positieve en negatieve oorzaken zijn 
weergegeven in paragraaf 1.2. 
 
In theorie is de algemene bijdrage in relatie tot het weerstandsvermogen onbegrensd, omdat de kosten van 
samenwerkingsverbanden in de gemeentebegroting een verplichte uitgave vormt, ongeacht de omvang daarvan. 
Dit zien we uiteraard niet als vrijbrief om de met gemeenten gemaakte budgettaire afspraken niet na te komen. 
Daarom is ook de voor 2011 afgesproken algemene bijdrage als dekkingsmiddel een gegeven, dat in de praktijk 
geen extra budgetruimte oplevert. Slechts bij calamiteiten, of ingrijpende beleidswijzigingen bestaat de 
mogelijkheid om de algemene bijdrage te verhogen, maar alleen als de gemeenten via het algemeen bestuur 
daartoe besluiten. Verder worden autonome loonsomontwikkelingen in de regel met de gemeenten verrekend. 

5.2.2 Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit algemene middelen die als buffer dienen voor de opvang van 
onvoorziene incidentele kosten. Voor de VRT geldt dat vanwege de hybride financieringsstructuur de middelen 
afkomstig kunnen zijn van zowel de gemeenten als het Rijk.  

Gemeentelijke middelen 

De Veiligheidsregio Twente beschikt per 1 januari 2011 over een Algemene Reserve van € 211.000. Deze reserve 
betrof het aandeel in de Algemene Reserve van Regio Twente dat is toegekend aan het domein Veiligheid. De 
middelen zijn bij verzelfstandiging overgedragen en worden als zodanig vastgelegd in een nader vast te stellen 
beleidsnota Reserves & Voorzieningen.  

Bestemmingsreserves en voorzieningen van Veiligheidsregio Twente hebben een specifieke doelstelling en zijn 
naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen Veiligheidsregio Twente ingestelde reserve/ 
voorziening een format aangelegd waarin de doelstelling, omvang en bestemming hiervan zijn vastgelegd. 
Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien nodig bijgesteld als gevolg van interne of externe regelgeving.  

Aangezien de bestemmingsreserves en voorzieningen niet vrij besteedbaar zijn mogen ze niet tot de 
weerstandscapaciteit worden gerekend. 

Rijksmiddelen 

Veiligheidsregio’s ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het Rijk, de zogenaamde Brede Doel Uitkering 
Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is in brede zin inzetbaar voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 
Gegeven de vele ontwikkelingen waarmee VRT rekening dient te houden is ervoor gekozen om  
€ 1.100.000,- te alloceren voor onvoorziene tegenvallers. 
 
Samengevat is per 31 december 2011 de volgende vrij beschikbare incidentele weerstandscapaciteit voorhanden: 
 
Omschrijving Bedrag 

Algemene / egalisatie reserve (gemeentelijk) € 211.000 
BDUR (rijksmiddelen) € 1.100.000 
Totaal € 1.311.000 

 
Stille reserves worden gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van activa in het economisch verkeer en de 
boekwaarde op de balans. Deze betreffen vooral het onroerend goed. De eventuele hoogte hiervan is niet 
bekend, omdat deze bij Veiligheidsregio Twente niet zijn gekwantificeerd. 
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5.2.3 Risico`s 
De risico’s die in het beleidskader zijn opgenomen zijn in de loop van 2011 door middel van de gehouden 
bedrijfsvoeringgesprekken nader geanalyseerd en vastgesteld. Risico’s zijn overigens alleen relevant voor het 
weerstandsvermogen als ze niet op een andere wijze zijn ondervangen. Daarom maken risico’s die zich 
regelmatig voordoen en veelal vrij goed meetbaar zijn, geen deel uit van deze paragraaf omdat we deze kunnen 
dekken via verzekeringen of het treffen van voorzieningen. De risico’s worden hierbij kort toegelicht. Tevens wordt 
per risico aangegeven of en in hoeverre deze in het verslagjaar manifest zijn geworden.  
  

Titel:     Verhoging BDUR 
Programma:    Veiligheid 
Portefeuillehoder:   P.E.J. Den Oudsten 
Ambtelijk verantwoordelijk:  H.G.W. Meuleman 

 
Omschrijving: De verhoging van de BDUR zal onvoldoende zijn om uitvoering te geven aan alle eisen van de 
Wet Veiligheidsregio’s en de bijbehorende besluiten. 
Financieel risico: P.M. 
Ontwikkeling: in 2007 is op grond van het bestuursakkoord besloten dat de BDUR in 2011 en volgende jaren 
verhoogd zal worden met € 42 miljoen. Door de brancheorganisatie NVBR en GHOR is in 2009 middels een brief 
in beeld gebracht welke structurele kosten aan de wetgeving (wet veiligheidsregio’s) verbonden zijn. Hieruit blijkt 
dat de meerkosten € 79 miljoen bedragen. Door de brancheorganisatie is aangegeven dat het verhoging van de 
BDUR niet toereikend is om de kosten, verbonden aan de te nemen maatregelen, welke genomen moeten worden 
op grond van de Wet Veiligheidsregio’s en de bijbehorende besluiten, te financieren. Het ministerie van BZK 
raamt de kosten lager en gaat ervan uit dat de kosten ruimschoots voldaan kunnen worden uit de ophoging van 
de BDUR per 2011. 
Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan. 
 

Titel:     Ontwikkeling Openbaar brandmeldsysteem (OMS) 
Programma:    Veiligheid 
Portefeuillehoder:   P.E.J. Den Oudsten 
Ambtelijk verantwoordelijk:  H.G.W. Meuleman 

 
Omschrijving: De noodzaak voor doormelding in bepaalde gebruiksfuncties is niet meer noodzakelijk.   
Financieel risico: € 337.313 / € 540.091 
Ontwikkeling:. Het grote aantal loze meldingen is al een aantal jaren een landelijk probleem. Sinds vorig jaar is 
de discussie hieromtrent op gang gekomen. Het standpunt van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) is dat 
de noodzaak voor de doormelding in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. Inschatting is dat dit 
wordt doorgevoerd in de 2e fase Gebruiksbesluit Eind 2010. Dit zal ertoe leiden dat het aantal aansluitingen zullen 
dalen. Tevens zal de nieuwe landelijke visie op brandveiligheid (meer verantwoordelijkheid bij eigenaar/gebruiker) 
leiden tot een nog verdere reductie van het aantal verplichte doormeldingen. De landelijke ontwikkeling is voor 
Twente verwerkt in twee scenario’s. In scenario 1 wordt uitgegaan van een daling van 500 aansluitingen. Dit zal 
leiden tot een begrotingstekort van € 337.313. In scenario 2 is er sprake van een daling van 700 aansluitingen, die 
zal leiden tot een begrotingstekort van € 540.091. 
Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan. De 2e fase gebruiksbesluit zal medio 2012 
doorgevoerd worden. 
 

Titel:     Inzet extra geneeskundige verzorging in crisisomstandigheden 
Programma:    Veiligheid (GHOR) 
Portefeuillehoder:   P.E.J. Den Oudsten 
Ambtelijk verantwoordelijk:  H.G.W. Meuleman 

 
Omschrijving: Bij ernstige crisis kan het noodzakelijk zijn om extra geneeskundige capaciteit (artsen en 
verpleegkundigen) in te schakelen. Als maatgevend scenario geldt het uitbreken van een ernstige grieppandemie 
waarbij mensen in hotels worden ondergebracht en daar van geneeskundige hulp worden voorzien. Voor dit 
scenario bestaan convenanten met zorghotels en huisartsen met financiële consequenties voor Veiligheidsregio 
Twente.   
Financieel risico: € 270.000 
Ontwikkeling:. Bij een ernstige grieppandemie worden patiënten die niet thuis kunnen blijven en waarvoor geen 
urgentie of ruimte is voor huisopname ondergebracht in een hotel. Veiligheidsregio Twente heeft een convenant 
afgesloten met vijf hotels in de regio voor deze opvangfunctie. Met de huisartsen in Twente is in een apart 
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convenant afgesproken dat elk hotel onder medische begeleiding staat van een huisarts. Hierin zijn ook financiële 
afspraken opgenomen. Aanvullend zal de GHOR ondersteunend verpleegkundig personeel toevoegen aan de 
hotels. Indien er sprake is van een piekperiode van een week waarin alle hotels in gebruik zijn, is dit een risicopost 
van naar schatting € 270.000. 
Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan. 
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5.2.4 Beoordeling risico’s versus beschikbare weerstandsvermogen  
De risico’s die uit de bedrijfsvoering voortvloeien worden permanent bijgehouden en gerelateerd aan het daarvoor 
beschikbare weerstandsvermogen. Vervolgens beoordeelt het algemeen bestuur in de jaarrekening de omvang 
van de in paragraaf 5.2.3 genoemde risico’s in relatie tot de omvang van het in paragraaf 5.2.2 becijferde 
weerstandsvermogen.  
 
In deze paragraaf wordt hierop nader ingegaan.  
  
Verhouding risico’s en weerstandsvermogen  
Op grond van het BBV moet het algemeen bestuur een uitspraak doen over de verhouding tussen in de 
jaarrekening gemelde risico’s (par. 5.2.3) en het ter dekking daarvan aangehouden weerstandsvermogen (par. 
5.2.2). Het algemeen bestuur is vrij om hiervoor een acceptabele verhouding aan te geven. Afdoende zou zijn als 
alle potentiële risico’s door het weerstandsvermogen kunnen worden afgedekt. (verhouding 1 : 1) Dit is de 
theoretische ondergrens. Gebruikelijk is echter om hiervoor een marge in de verhouding 1 : 1,5 aan te houden.  
 
Omvang van de weerstandscapaciteit 
In het geval van Veiligheidsregio Twente is de structurele weerstandscapaciteit becijferd op € 0. Reden hiervoor is 
dat de gehanteerde tarieven marktconform zijn vastgesteld, wat bij verhoging tot omzetverlies zal leiden. 
 
De incidentele weerstandscapaciteit is in de programmarekening 2011, zoals eerder aangegeven becijferd op 
totaal € 1.311.000 (par. 5.2.2).  
 
Van het rekeningresultaat na bestemming over 2011 ad € 584.193,47 wordt het algemeen bestuur voorgesteld om 
€ 479.762,15 te bestemmen voor de egalisatie- en bestemmingsreserves en € 104.431,42 te bestemmen voor het 
egalisatiefonds brandweer. 
 
Hiermee rekening houdende, wijzigt de incidentele weerstandcapaciteit van Veiligheidsregio Twente niet. 
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Risicoparagraaf 
In onderstaand overzicht wordt samenvattend weergegeven welke budgettaire risico’s bekend zijn, welke 
risicobedrag daaruit na weging mogelijk voortvloeit en tot welke aanspraken op het weerstandsvermogen dit in de 
jaarrekening 2011 heeft geleid. Conclusie hieruit is dat voor het gebudgetteerde risico van € 459.063,- in de 
jaarrekening 2011 een weerstandsvermogen beschikbaar is van € 1.311.000,- wat een verhoudingsgetal oplevert 
van 1:3 wat als goed gekwalificeerd wordt. 
 
X € 1.000,- 
Nr. Programma Omschrijving Budgettair 

risico 
volgens 

beleidskader 

Kans/ impact Risicobe- 
drag vlgs. 
Beleidska-

der 

Financiele 
conse-

quentie in 
2011 

2 Veiligheid Verhoging BDUR p.m.  p.m. € 0 
3 Veiligheid Ontwikkeling OMS € 540.091 Serieus (70%) € 378.063 € 0 
4 Veiligheid Inzet extra geneeskundige 

verzorging in 
crisisomstandigheden. 

€ 270.000 Aanwezig (30%) €   81.000 € 0 

  Totaal € 810.091  € 459.063 € 0 
 
 
Samenvatting risicoparagraaf  
De samenvattende conclusie die uit deze analyse getrokken kan worden is, dat de gecalculeerde risico’s in het 
verslagjaar geen gevolgen hebben gehad. Het weerstandsvermogen is hiervoor in het verslagjaar 2011 derhalve 
niet aangesproken. 

5.3 Onderhoud kapitaal goederen 
Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en 
waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, 
zoals bedrijfsgebouwen. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering structureel en 
substantieel beslag op middelen in de exploitatiebegroting leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de 
bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen. 
 
Bedrijfsgebouwen 
Veiligheidsregio Twente is gedeeltelijk eigenaar van het pand aan de Demmersweg in Hengelo waarin een 
stallingsruimte is ondergebracht en de gemeenschappelijke meldkamer is gehuisvest. Het pand is mede 
eigendom van Ambulance Oost en het onderhoud berust bij een Vereniging van Eigenaren waarin Regio Twente 
participeert (zie ook de paragraaf Verbonden Partijen). Er is geen beleidskader voor groot onderhoud vastgesteld 
voor dit bedrijfspand. Volstaan wordt met een beperkte voorziening voor klein onderhoud.  
 
Gemeenschappelijke Meldkamer 
In januari 2004 werd de Gemeenschappelijke Meldkamer Twente, gevestigd aan het pand Demmersweg, 
operationeel. De projecten die gezamenlijk hebben geleid tot de oplevering van de gecolokeerde Meldkamer zijn 
afgerond. In totaal is voor ca. 4,9 mln. geïnvesteerd in de nieuwe meldkamer. De uitgaven omvatten hoofdzakelijk 
de verbouwing van het bestaande pand en meldkamertechniek. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen 
mede voor rekening van 3 betrokken partijen; Veiligheidsregio Twente, de Politie Twente en Ambulance Oost op 
basis van overeengekomen verdeelsleutels. 
 
Voor het beheer, instandhouding en onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer is op 1 januari 2005 een 
beheersstichting in het leven geroepen. Zowel de kapitaallasten als de exploitatielasten (o.a. het groot onderhoud) 
zijn in 2011 binnen de stichtingsbegroting gebleven. 
 
De vorm en functie van de meldkamer in Twente is momenteel onderwerp van discussie. De uitkomsten van deze 
discussie en de gevolgen daarvan voor het kapitaalonderhoud dienen te worden afgewacht. 
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5.4 Bedrijfsvoering 
In deze paragraaf komen beleidsvoornemens voor de invulling en de verbetering van de bedrijfsvoering aan de 
orde. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de 
organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma’s en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te 
realiseren. Bij de bedrijfsvoering gaat het om de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Inkoop, Organisatie,  
Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). Deze taken worden door het Bestuurs- en 
bedrijfsbureau van Regio Twente uitgevoerd voor de verschillende domeinen, waaronder Veiligheid. Bestuurs- en 
Bedrijfsbureau ziet er organisatorisch als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de komst van de Veiligheidsregio Twente is Regio Twente aangewezen als preferred supplier op het gebied 
van bedrijfsvoering. Hierdoor blijft het Bestuurs- en Bedrijfsbureau van Regio Twente voor een groot deel de 
activiteiten uitvoeren voor Veiligheidsregio Twente. Per 1 januari 2011 wordt ICT en Communicatie door de 
Veiligheidsregio Twente zelf georganiseerd. 
 
De kwaliteit en de intensiteit van de ondersteunende dienstverlening wordt in overleg met het management van de 
Veiligheidsregio Twente bepaald. Dit zal worden opgenomen in de nog op te stellen 
dienstverleningsovereenkomst.  
 
Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen over 2011 die te maken hebben 
met de (verbetering van) de bedrijfsvoering en het (uit)voeren van het beleid ter zake. 

5.4.1 Personeel & Organisatie 
 
Belangrijke ontwikkelingen 
 
Regionalisering Brandweer 
Per 1 januari 2013 wordt alle brandweerpersoneel ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De afdeling P&O 
begeleidt de overgang op personeelsadministratief en salaristechnisch gebied. In 2011 zijn hiervoor de 
voorbereidingen gestart. 
 
Leveren diensten aan Veiligheidsregio 
Het Bestuurs- en bedrijfsbureau is aangewezen als preferred supplier voor de Veiligheidsregio op het gebied van 
bedrijfsvoering. Om deze dienstverlening vorm te geven is in 2011 het project Trans B&B gestart. 
 
Uitgevoerde en/of lopende projecten 
 
Veiligheidsregio 
Per 1 januari 2011 is de Veiligheidsregio opgericht. Per 1 mei 2011 zijn alle medewerkers van de voormalige 
Hulpverleningsdienst overgegaan naar de nieuwe organisatie. P&O heeft de plaatsingprocedure ondersteund en 
alle personeelsadministratieve werkzaamheden rondom de overgang uitgevoerd. 
 
 

Financiën, Control en 
ICT 

Personeel en 
Organisatie 

Algemene Zaken 

Bestuurs- en 
bedrijfsbureau 
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Kengetallen 
 
Bezetting Veiligheidsregio Twente (in fte’s) 
           

Gemiddelde bezetting 2011 Gemiddelde 
bezetting 
2010 

Formatie 
conform 

begroting 
2011 Vast Tijdelijk Totaal 

67,82 64,25 66,50 6,33 72,83 

 
Aantal dienstverbanden op 31 december 2011 
 

Dienstverband 
 

2008 2009 2010 2011 

Fulltime 59 63 65 65 

Parttime 21 22 26 31 

Totaal 80 85 91 96 

 
Leeftijdsopbouw op 31 december 2011 
 

Leeftijdsopbouw 
 

2008 2009 2010 2011 

  Man     Vrouw  Man     Vrouw  Man     Vrouw  Man      Vrouw 

0 t/m 24 0 0 1 1 0 6 0 2 

25 t/m 34 6 1 5 8 5 7 4 10 

35 t/m 44 21 9 22 7 23 6 22 11 

45 t/m 54 20 6 21 7 21 6 22 6 

55 t/m 59 10 0 9 0 11 1 13 1 

60 en ouder 1 0 4 0 5 0 5 0 

Totaal 58 22 62 23 65 26 66 30 
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Man-Vrouw verhouding op 31 december 2011 
 

Man- Vrouw verhouding 2008 2009 2010 2011 

Man 58 62 65 66 

Vrouw 22 23 26 30 

Totaal 80 85 91 96 

 
In-, door- en uitstroom 
 

Omschrijving 
 

2008 2009 2010 2011 

Instroom 9 9 15 12 

Doorstroom 1 0 1 5 

Uitstroom 4 4 9 13 

 
Verzuim in %  
 

2008 2009 2010 2011 

3,39 3,85 2,46 3,63 

 

5.4.2 Planning & Control 
 
Belangrijke ontwikkelingen 

 
Ombuigingen 
In 2011 is de regioraad van Regio Twente en het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente frequent 
geïnformeerd via de BERAP’s en separate voorstellen over de voortgang met betrekking tot de te realiseren 
ombuigingstaakstelling. Geconstateerd kan worden dat we als organisatie erin zijn geslaagd de 
ombuigingstaakstelling voor 2011 (en 2012) binnen het afgesproken tijdpad te realiseren. 
 
Invoeren DVO’s 
De DVO (dienstverleningsovereenkomst) is een serviceovereenkomst tussen een afnemer, in ons geval 
Veiligheidsregio Twente en F&C. De diensten en prestaties die door F&C geleverd moeten worden zullen 
omschreven en vastgelegd worden in de dienstverleningsovereenkomst. Hierin worden ook afspraken over 
kwaliteit en kosten vastgelegd. De voorbereiding om te komen tot een DVO zijn in 2011 opgestart. De definitieve 
DVO zal in 2012 worden opgesteld met de bedoeling om deze met ingang van 1 januari 2013 te laten ingaan. 
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Project Brandweer 
In 2011 is naar aanleiding van de aangenomen motie over de ‘verplichte regionalisering van de brandweer’ een 
start gemaakt met het project ‘bouwen aan één brandweer’. Één van de deelprojecten was het project financiën. 
Het doel van het project was om te komen tot een passende financiering van de activiteiten van Brandweer 
Twente en een daarbij behorend financieel afsprakenkader (inzake beleid en beheer). Vanuit Planning & Control 
is in 2011 veel inspanning geleverd voor dit project. 

 
Decentralisatie van budgetten 
Door de komst van de Veiligheidsregio Twente zal er een decentralisatie van de diverse budgetten plaats moeten 
vinden naar de gemeenschappelijke regeling VRT. Hierin is ook een aandeel in de personeelsbudgetten van de 
Bestuur- en Bedrijfsbureau afdelingen begrepen. Deze discussie omtrent de decentralisatie van budgetten heeft 
een aanvang gekregen in 2011 en zal in 2012 worden afgerond. 

5.4.3 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
In 2011 is het team Operationeel Informatiemanagement van Brandweer Twente verantwoordelijk voor alle 
onderhoud- en beheer aspecten op het gebied van ICT binnen de Veiligheidsregio Twente.  
 
Belangrijke ontwikkelingen 
 
Na de inventarisatie van de werkzaamheden en de opdracht van de directie van de Veiligheidsregio Twente om 
eind 2012 een crisisbestendige basisomgeving gereed te hebben, is gestart met de bouw van een geografisch 
redundant serverpark. Dit serverpark vormt samen met de infrastructuur het technisch hart van 
Informatiemanagement voor de Veiligheidsregio Twente. 
Het serverpark is in 2011 gerealiseerd en momenteel maken het Veiligheidsbureau, de Meldkamer Twente en de 
brandweer clusters Oost- en Noordoost Twente gebruik van deze servers. 
 
Naast deze aansluitingen is een migratietraject voor de clusters Noord, Midden en West gestart met als doel een 
volledige migratie in 2012 van de bestaande ICT en telefonie naar de basisomgeving van de Veiligheidsregio 
Twente. 
 
Infrastructuur 
Veiligheidsregio Twente is in 2011 partner geworden in het gezamenlijk glasvezeltraject (genaamd de Regioring) 
van de Regio Twente en de gemeenten Enschede,Hengelo, Oldenzaal, Borne, Almelo en Losser. De 
Veiligheidsregio sluit haar commandocentra en de ster-kazernes, die een belangrijke rol hebben in het bestrijden 
van een eventuele crisis in Twente, aan op deze glasvezel Ring.  
Door aansluiting op deze robuuste glasvezelring is het mogelijk geworden om zowel eigen eenheden als ook de 
gemeentelijke crisisstaven bij uitval van de nutsvoorzieningen te voorzien van actuele informatie tijdens het 
bestrijden van incidenten. 
 
De teamleden van Operationele Informatievoorziening heeft deelgenomen in een aantal belangrijke innovatieve 
projecten binnen de kolommen van de Veiligheidsregio Twente. Het doel was het bevorderen van net centrisch 
werken afgestemd op de gebruiker met een juiste prijs- en kwaliteitsverhouding.  
 
In 2011 is gestart met het inrichten van een operationele helpdesk die 24 uur per dag beschikbaar dient te zijn 
voor onderhoud en beheer van alle operationele communicatiemiddelen en ICT systemen binnen de 
Veiligheidsregio Twente. 
 
2011 was voor Operationeel Informatiemanagement vooral een jaar van richten en inrichten, er is geïnvesteerd in 
infrastructuur en het beschikbaar krijgen van een crisisbestendige basisomgeving. Hierdoor is het mogelijk om in 
2012 de migratie van de brandweerkorpsen in Twente en het aansluiten van gemeenten op dit netwerk tot een 
succes te maken.  

5.4.4 Communicatie  
Per mei 2011 is Veiligheidsregio Twente een eigen organisatie. En bij een eigen organisatie hoort ook een eigen 
huisstijl. De huisstijl is de visuele presentatie van een organisatie. Eenheid in visuele presentatie draagt bij aan 
een consistente uitstraling. De basiselementen van de huisstijl zijn: het logo (woordmerk/beeldmerk), de kleur en 
de typografie (lettertype). Over het gebruik van deze elementen maak je als organisatie afspraken. Alleen als 
iedereen binnen de organisatie zich houdt aan de afspraken, ontstaat er voor de buitenwereld een herkenbaar 
beeld van de organisatie. Een eenduidige, herkenbare presentatie draagt bij aan het imago dat we als 
Veiligheidsregio Twente hebben bij onder andere onze relaties.  
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Daarnaast brengt het invoeren van een huisstijl voor de Veiligheidsregio Twente een intern bewustwordingsproces 
op gang. Een nieuwe huisstijl raakt immers iedereen.  
 
Belangrijke ontwikkelingen 
 
Voor Veiligheidsregio Twente is in 2011 een geheel nieuwe huisstijl opgeleverd incl. nieuw logo.  
 
Uitingen Veiligheidsregio Twente 
Met alleen een huisstijl ben je er als organisatie niet. Ook de communicatie-uitingen van een organisatie moeten 
ontworpen én in de juiste huisstijl gezet worden. Voor Veiligheidsregio Twente zijn in 2011 de volgende 
communicatie-uitingen ontworpen en gerealiseerd: 
- Representatie set (bv. banieren, notitieblokken, pennen, offertemappen); 
- Ontwerp en realisatie sjablonen VRT; 
- Kantoorartikelen lijn (enveloppen, briefpapier, with compliments cards, factuurpapier, adresstickers, 
  visitekaartjes, kantoorbordjes, paperclips); 
- Bedrukking auto.  
 
Daarnaast zijn er diverse folders uitgebracht (bv. regionaal risicoprofiel, crisisplan, crisisbeheersingsfolder, 
algemene folder). Uiteraard ook in de ‘nieuwe lijn’.  
 
Oplevering van huisstijlhandboek 
De afspraken die we als organisatie met elkaar maken staan vast in het huisstijlhandboek. Hierin vind elke 
medewerker hoe de huisstijl toegepast moet worden en welke regels er gelden. Daarnaast staat in het 
huisstijlhandboek hoe er gewerkt moet worden met bijvoorbeeld de verschillende sjablonen. Maar er staan ook 
afspraken over onze schrijfstijl en correspondentie. Binnen Veiligheidsregio Twente hanteren wij een uniforme 
schrijfstijl en correspondentie.  
 
Verder is in 2011 wat betreft communicatie opgeleverd: 
- Ontwerp en realisatie website www.vrtwente.nl (moet nog wel verder uitgebouwd worden); 
- Organisatie van raadsbijeenkomst; 
- Organisatie van startbijeenkomst; 
- Beeldbank opgezet.  



 37 

5.5 Verbonden partijen  
Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke en financiële 
band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang 
bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de 
organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij 
en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang 
is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan 
krijgen.  
 
In het overzicht op de volgende pagina wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:  
 
 
Naam en 
vestigingsplaats 

 
Doelstelling 

 
Bestuurlijk en financieel 
belang 

 
Mate van 
beïnvloedbaarheid in 
bedrijfsvoering  

 
Vereniging van 
Eigenaren 
genaamd 
Hulpverlenings-
diensten en 
gevestigd aan de 
Demmersweg 55 
(Westermaat) te 
Hengelo.  

 
De vereniging opereert conform 
het vastgestelde reglement als 
bedoeld in artikel 111d, Boek 5 
van het B.W., welk reglement 
bestaat uit een Modelreglement 
bij Splitsing Appartement. 
Daarnaast is opgenomen dat 
het bepaalde in annex 1 
uitdrukkelijk niet van 
toepassing is en zijn 
aanvullingen en wijzigingen op 
het modelreglement in de 
splitsingsakte vermeld. 

 
De eigenaars in de 
gemeenschap zijn 
stemgerechtigd voor de 
volgende delen: 
• Regio Twente 52 stemmen 
• Stichting Ambulance Oost 48 

stemmen 
Het bestuur van de vereniging 
bestaat uit twee bestuurders 
van Regio Twente namelijk de 
portefeuillehouder financiën en 
de secretaris VRT en één 
bestuurder (directeur) van de 
Stichting Ambulance Oost.  
 
Veiligheidsregio Twente bezit 
52 procent eigendomsrecht van 
het onroerend goed. Zij kan 
voor 52/100 deel aansprakelijk 
gesteld worden bij een 
faillissement of bij een 
financieel probleem. 

 
Ruime invloed op 
bedrijfsvoering is 
mogelijk via de 
benoemde bestuurders 
en de meerderheid van 
stemmen. 

 
Stichting 
Meldkamer Twente 

 
Het bevorderen van 
multidisciplinaire samenwerking 
van de meldkamers van de 
Politie Twente, Ambulance 
Oost en Veiligheidsregio 
Twente, door het faciliteren van 
ondersteunende processen. Zij 
tracht haar doelstelling te 
bereiken door het verwerven en 
exploiteren van infrastructuur 
en andere voorzieningen.  

 
De stichting wordt financieel 
gevoed door de achterliggende 
organisaties. (Politie, 
Ambulance Oost en VRT).  
 
Het stichtingsbestuur wordt 
gevormd door de directeuren 
van de verschillende 
hulpverleningsdiensten. 

 
De beïnvloedbaarheid in 
de bedrijfsvoering is 
redelijk groot gelet op 
het lidmaatschap van 
VRT in het 
stichtingsbestuur.  

 
Stichting BOGO 
Brandweeroplei-
dingen gevestigd te 
Zwolle. 

 
Het bevorderen van de 
opleiding, oefening en training 
ten behoeve van de brandweer 
en de hulpverlening in de 
ruimste zin, zulks 
overeenkomstig – voor zover 
van toepassing – de richtlijnen 
te dezer zake van 
overheidswege, met dien 
verstande dat hieronder niet 
zijn begrepen commerciële en 
marktgerichte activiteiten. 

 
Het algemeen bestuur van de 
stichting bestaat uit 8 leden. 
Het stichtingsbestuur benoemt 
de bestuursleden. VRT heeft 
één lid in het algemeen 
bestuur. Dit lid is de regionaal 
commandant binnen VRT. Bij 
liquidatie van de stichting komt 
het aanwezig batig saldo ter 
beschikking van de 
deelnemende 
samenwerkingsverbanden. 

 
Een beperkte mate van 
beïnvloedbaarheid is 
mogelijk via het lid in het 
algemeen bestuur. 

 



 38 

5.6 Financiering 
Sinds 1 januari 2011 verzorgt afdeling Financiën en Control van Regio Twente de treasuryfunctie voor 
Veiligheidsregio Twente. De treasurer draagt zorg voor de financiële logistiek van de organisatie en beheerst 
zodoende de financiële risico’s waaraan de organisatie wordt blootgesteld. De treasurer handelt conform het 
treasurystatuut van Regio Twente. Dit statuut is ook van toepassing op Veiligheidsregio Twente totdat een nieuw 
statuut aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd (bepaling Gemeenschappelijke Regeling).  
 
Het treasurystatuut bevat enkele passages waarover verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening:  
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. 
Door deze limiet is bepaald dat de financieringsbehoefte van de organisatie beperkt met kortlopend vreemd 
vermogen mag worden gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Dat komt 
voor de organisatie neer op een bedrag van € 933.000,-.  
 
Veiligheidsregio Twente voldoet per ultimo 2011 niet aan de kasgeldlimiet. Het gros van de vaste activa is 
gefinancierd met kortlopende middelen. De situatie is echter een momentopname. De activa en passiva van de 
organisatie per 31 december 2011 zijn ontvlochten uit Regio Twente.  
 
De formele overschrijding van de kasgeldlimiet levert voor Veiligheidsregio Twente echter geen 
liquiditeitsproblemen noch kortlopende renterisico’s op. Reden hiervoor is dat de situatie is vertekend. Het BBV 
gelast dat niet-bestede rijksgelden (BDUR) als kortlopende verplichting in de boeken worden verantwoord. Deze 
middelen hebben echter niet per se een kortlopend karakter en zijn bovendien ook niet rentedragend.  
 
Daarnaast worden in 2012 maatregelen getroffen om de liquiditeitssituatie van de organisatie te verbeteren. Het 
voornemen is om een leningfaciliteit overeen te komen met Regio Twente voor het jaar 2012. Met ingang van 
2013 gaan ook de activa van de brandweer (c.a. € 38 mln.) over naar Veiligheidsregio Twente en ontstaat er een 
nieuwe situatie.  
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% (c.a. € 2,2 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag 
zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het renterisico op de 
leningenportefeuille. In 2011 zijn de vaste schulden nihil en dus voldoet de organisatie aan de risiconorm.  
 
Risicobeheer 
De wet Fido stelt eisen aan het managen van de financiële risico’s die de organisatie draagt. Hierbij zijn te 
onderscheiden: renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en debiteurenrisico’s. De risico’s zijn 
voor een organisatie als Veiligheidsregio Twente beperkt van omvang. Dat is ook gebleken in 2011. 
 
Voor zover ter zake, gaat het financiële risicobeheer onderdeel uitmaken van het nog op te zetten systeem van 
risicomanagement. Een daaronder liggend beleidskader wordt in de loop van 2012 vastgesteld.  
 
Ontwikkeling treasuryfunctie 
De belangrijkste voornemens voor de ontwikkeling van de financieringsfunctie zijn: 
 
1)   Verbetering liquiditeitsplanning: 
 Hieraan is geen uitvoering gegeven. De meerwaarde voor een verfijnde liquiditeitsplanning van de organisatie 
 in huidige vorm is fractioneel.  
 
2)   Verhoging rendement op “spaar- en beleggingsproducten” binnen de grenzen van het treasurystatuut:  
 Als voortvloeisel uit de kredietcrisis zijn de mogelijkheden om overtollige financieringsmiddelen tegen gunstige 
 voorwaarden te beleggen aanmerkelijk ingeperkt. Ook is het rendement op in deposito uit te zetten gelden 
 dermate gering, dat is besloten om de middelen op spaarrekeningen te storten bij verschillende in Nederland 
 gevestigde banken. Vanwege ontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn eerst  in het laatste kwartaal van dit jaar 
 weer mondjesmaat gelden in deposito belegd. 
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5.7 Rechtmatigheid 
 
Inleiding 
Vanaf 2004 is de accountant verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een verklaring af te geven 
over de (financiële) rechtmatigheid. De controle op rechtmatigheid kent een ruimere interpretatie dan de 
getrouwheid. De controle op rechtmatigheid wordt, in overleg met de accountant, voor een groot gedeelte 
uitgevoerd door en binnen de organisatie zelf. De accountant volgt dit proces op afstand en adviseert hierover via 
een jaarlijks door hun in te stellen interim controle. De uiteindelijke bevindingen over het gehele proces staan 
vervolgens in het accountantsrapport, dat over de jaarrekening wordt uitgebracht.  
 
De interne controle richt zich zowel op wet- en regelgeving, de toepassing daarvan, controle daarop en 
vastlegging van de bevindingen. Deze controles worden periodiek in de loop van het jaar uitgevoerd en de 
resultaten daarvan worden hierna kort toegelicht. 
 
Het algemeen bestuur heeft ten behoeve van de rechtmatigheidstoets door de accountant geactualiseerd 
controleprotocol vastgesteld. In dit protocol is de norm voor rechtmatig handelen vastgesteld op de wettelijk 
voorgeschreven tolerantiegrens van 1% van de begrotingsomvang. Voor het jaar 2011 komt dit neer op ca.  
€ 93.828,-. Deze marge geldt als een maximaal cumulatief toegestaan afwijkingspercentage. Als het totaal aan 
geconstateerde fouten deze grens overschrijdt, wordt er door de accountant geen goedkeurende verklaring inzake 
rechtmatigheid afgegeven. Daarnaast geldt voor de accountant een meldingsplicht voor geconstateerde 
afwijkingen van € 100.000,- en hoger (rapportagetolerantie). 
 
Uit het voorgaande vloeien een aantal uitvoeringsmaatregelen voort, ten aanzien waarvan de accountant moet 
vaststellen of de in het boekjaar 2011 uitgevoerde interne controlemaatregelen afdoende zijn toegepast en 
geconstateerde afwijkingen zijn vastgelegd. De accountant doet hiernaar onderzoek bij de door hun in het najaar 
uitgevoerde interim controle en rapporteert over de uitkomsten daarvan in de daarover door hun uit te brengen 
rapportage (boardletter).  

 
Algemene opmerkingen 
De accountant heeft in de interim controle in 2011 geconstateerd dat het grootste gedeelte van de adviezen die in 
voorgaande jaren over de uitvoering van de interne controles waren opgevolgd.  
De ontwikkelingen staan echter niet stil, daarom zijn er ten aanzien van de volgende punten aanvullende 
opmerkingen gemaakt.  

 
De financiële verordening 212 zal met terugwerkende kracht per 01-01-2011 in werking moeten 
treden. Tevens dient het controleprotocol en het normenkader door het algemeen bestuur te worden 
vastgesteld. Deze documenten zijn door het algemeen bestuur op 12 maart 2012 vastgesteld. 
Ten tijde van de interim controle heeft de accountant geen openingsbalans kunnen controleren. 
Accountant heeft verzocht om het formele overdrachtsdocument zo spoedig mogelijk gereed te 
hebben. Het formele overdrachtsdocument is op 5 maart 2012 vastgesteld door het DB van Regio 
Twente en op 28 maart 2012 door het DB van Veiligheidsregio Twente. 
Ten tijde van de interim controle was de ontvlechting van Veiligheidsregio Twente vanuit Regio 
Twente nog niet afgerond en was het niet duidelijk welke activa en passiva in 2011 en 2012 moet 
worden overdragen. De activa en passiva die in 2011 over moet worden gedragen zijn opgenomen in 
het overdrachtsdocument die door het DB van zowel Regio Twente als Veiligheidsregio Twente is 
vastgesteld. 

 
Zoals te doen gebruikelijk is ook in de loop van 2011 weer gevolg gegeven aan de uitvoering van interne 
controles. Daarbij zijn evenals vorig jaar op de volgende deelstromen periodiek controles uitgevoerd en zijn de 
bevindingen aan de hand van ingevulde formats vastgelegd in een dossier, dat aan de accountant ter controle 
beschikbaar wordt gesteld. 
 
Omdat de cyclus rond de uit te voeren interne controles inmiddels vijf geldstromen en nog eens vier substromen 
(overige inkomsten) omvat, wordt het gehele proces hieromtrent in een beleidskader vastgelegd. Dit zal in de loop 
van 2012 zijn beslag krijgen. 
 
Kort samengevat zijn over het dienstjaar 2011 de volgende controles uitgevoerd, waarbij tevens kort de 
bevindingen daaruit worden weergegeven, evenals de acties die naar aanleiding hiervan zijn uitgevoerd. 
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Gecontroleerde 
geldstroom 

Bevindingen 

Inkoop van goederen en 
diensten en overige posten. 

Verspreid over het jaar 2011 zijn 6 via de SMASH methode 
geselecteerde posten gecontroleerd, is het daarvoor vastgestelde 
format ingevuld en zijn de bevindingen hierover vastgelegd. Deze 
controle heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat 
hiervoor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.  
 

Salarismutaties. Maandelijks wordt uit de salarisproductie van die maand een 
selectie gemaakt uit de salarismutaties. Hierdoor zijn verspreid 
over het jaar in 2011 gemiddeld ca. 4 personeelsmutaties per 
maand op volledigheid gecontroleerd en zijn de bevindingen 
daarvan middels de ingevulde formats vastgelegd. Deze controle 
heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hiervoor ook 
geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.  
 

Verantwoording en 
afrekening van ontvangen 
subsidies. 

Veiligheidsregio Twente heeft in 2011 geen subsidies ontvangen 
waardoor deze controle niet is uitgevoerd. 
 
 

Treasury. Hierbij behoeven de in het treasurystatuut genoemde controles 
alléén plaats te vinden als sprake is van het daadwerkelijk 
uitzetten van gelden (bijv. in deposito). Vastgesteld is dat bij VRT 
overtollige middelen op spaarrekeningen zijn gestort. Aangezien 
hierbij geen sprake is van beleggen van gelden, behoeft hierover 
ook geen specifieke controle te worden uitgeoefend, en dat is in 
2011 dan ook niet gebeurd.  
 

Investeringen. Verspreid door het jaar zijn er 2 investeringen gecontroleerd aan 
de hand van het daartoe opgestelde format. De uitgevoerde 
controles hebben niet geleid tot aantoonbare gebreken. 
 

Overige inkomsten: 
• OMS. 
 

Zoals gebruikelijk zijn ook de overige inkomsten uit tarieftaken 
zoveel mogelijk in 2011 aan interne controle onderworpen. 
 
De inkomsten OMS zijn 2 maandelijks gecontroleerd. Bij deze 
controle is gekeken of de administratie aansluit bij de lijst met 
OMS abonnementen. Bij afwijkingen is nagegaan wat hiervan de 
reden is en dit is vervolgens gedocumenteerd. 
 

Inkoopbeleid Europese 
aanbesteding. 

In 2011 zijn 4 mutaties aan interne controle onderworpen. De 
uitgevoerde controles hebben niet geleid tot aantoonbare 
gebreken.  
  

Memoriaalboekingen. Na in 2010 op verzoek van de accountant een begin te hebben 
gemaakt met interne controle op memoriaalboekingen, hebben wij 
ook 2011 hier weer op gecontroleerd. In dit verband zijn in totaal 
21 memorialen gecontroleerd. De uitgevoerde controles hebben 
niet geleid tot aantoonbare gebreken. 
 

Beoordeling verantwoording 
verstrekte subsidies. 

Aangezien Veiligheidsregio Twente in 2011 geen subsidies heeft 
vertrekt is deze interne controle niet uitgevoerd.  
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Bevindingen 
De interne controles die in 2011 zijn uitgevoerd, hebben niet geleid tot opvallende afwijkingen. 
   
Voor het geheel in dit verband te verrichten interne controles en de samenhang daarin, wordt gewerkt aan een 
notitie “Periodiek uit te voeren interne controles” dat in 2012 zijn beslag krijgt. Daarin wordt tevens een relatie 
gelegd met het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen “.  
   
Samenvattend kan ten aanzien van de in het kader van de rechtmatigheidcontrole in 2011 uitgevoerde controles 
worden vastgesteld dat de voorschriften daaromtrent goed in acht zijn genomen en dat er naar aanleiding daarvan 
verder geen aanleiding bestaat om de regelgeving daaromtrent aan te passen, aanvullende maatregelen te 
treffen, dan wel de controles op onderdelen te intensiveren.  
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6 Jaarrekening 

6.1 Financieel resumé 
De jaarrekening 2011 is wederom volgens de richtlijnen van het BBV opgesteld. Zo wordt in het jaarverslag 
gedeelte een beleidsverantwoording afgelegd over de in 2011 geleverde prestaties en de maatschappelijke 
effecten daarvan.  
 
Verder bestaan onze jaarstukken uit een jaarrekening met toelichting en een balans met toelichting. Ook deze 
stukken zijn volgens de in het BBV gegeven voorschriften ingericht. Daarnaast is overeenkomstig de controle 
verordening (artikel 213 van de Gemeentewet) een controleprotocol vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten 
voor de uitvoering van de accountantscontrole nader uitgewerkt.  
 
In overeenstemming met het BBV is zowel het resultaat voor bestemming, de mutaties op de reserves, als het 
resultaat na bestemming aangegeven.  
Het resultaat voor bestemming over 2011 komt uit op € 584.193,47 voordelig. In het boekjaar 2011 zijn geen 
bedragen toegevoegd/ onttrokken aan de reserves. Hierdoor blijft het resultaat na bestemming op € 584.193,47. 
 
Voorgesteld wordt om dit positief rekeningsaldo over het jaar 2011 als volgt te bestemmen: 
 
1: Geen bedragen over te hevelen naar het dienstjaar 2012. 
 
2: Het positief rekeningsaldo (=resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming minus over te hevelen bedragen) 
ad € 584.193,47 over het jaar 2011 als volgt te bestemmen: 

a.€ 479.762,15 toevoegen aan de egalisatie- en bestemmingsreserves (overdracht vanuit Regio Twente); 
b.€ 104.431,32 toevoegen aan het solidariteitsfonds brandweer; 
c. € 0,00 uit te keren aan gemeenten. 
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6.2 Balans per 31-12-2011 
Voor resultaatbestemming en na verwerking van mutaties in de reserves 
 

    Ultimo   Ultimo 

ACTIVA   31-12-2011   31-12-2010 
        

Vaste activa         
Investeringen met een economisch nut   4.168.781   0 

Gronden en terreinen   282.358   0 
Woonruimten   0   0 
Bedrijfsgebouwen   1.881.099   0 
Grond-, weg- en waterbouwk. werken   0   0 
Vervoermiddelen   280.969   0 
Machines, apparaten en installaties   849.450   0 
Overige materiele vaste activa   874.905   0 

In erfpacht uitgegeven gronden   0   0 
Investeringen in de openbare ruimte met 
uitsluitend maatschappelijk nut   0   0 
          
Financiële vaste activa   72.610   0 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen   0   0 
Overige langlopende leningen u/g   72.610   0 
        

Totaal vaste activa   4.241.391   0 

        

Vlottende activa         
          
Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan één jaar 

  4.607.546   0 

Vorderingen op openbare lichamen   467.557   0 
Rekening-courantverhoudingen met niet-
financiële instellingen   0   0 
Overige vorderingen   239.989   0 
Overige uitzettingen   3.900.000   0 
          
Liquide middelen   171.150   0 

Kassaldi   0   0 
Bank- en girosaldi   171.150   0 
          
Overlopende activa   1.685.914   0 

Vooruitbetaalde bedragen   224.844   0 
Nog te ontvangen bedragen   1.461.071   0 
          
        

Totaal vlottende activa   6.464.610   0 

        

TOTAAL GENERAAL   10.706.002   0 
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    Ultimo   Ultimo 

PASSIVA   31-12-2011   31-12-2010 

        

Vaste passiva         
          
Eigen vermogen   584.193   0 

Algemene reserve   0   0 
Bestemmingsreserve   0   0 
Nog te bestemmen resultaat   584.193   0 
          
Voorzieningen   161.162   0 

Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en 
risico's   161.162   0 
Onderhoudsegalisatievoorzieningen   0   0 
Door derden beklemde middelen met een specifieke 
aanwendingsrichting 

0   0 

          
Vaste schulden met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer 

0   0 

Geldleningen   0   0 
          
          
        

        

Totaal vaste passiva   745.356   0 
        

        

Vlottende passiva         
          
Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd  

  
      

  korter dan één jaar   4.462.902   0 

Bank- en girosaldi   0   0 
Overige schulden   4.462.902   0 
          
Overlopende passiva   5.497.744   0 

          
          
          
          
        

        

Totaal vlottende passiva   9.960.646   0 
        
        

TOTAAL GENERAAL   10.706.002   0 
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6.3 Programmarekening 2011 

 
  Begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 

  voor wijziging na wijziging  

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

                    

Programma`s                   

Veiligheid 3.563 9.383 -5.820 3.623 9.128 -5.505 
 

6.646 
 

11.567 -4.921 

                    

                    

Subtotaal programma's 3.563 9.383 -5.820 3.623 9.128 -5.505 6.646 11.567 -4.921 

                    

Algemene dekkingsmiddelen                   

                    

Gemeentelijke bijdrage 5.820 0 5.820 5.505 0 5.505 5.505 0 5.505 

Totaal dekkingsmiddelen 5.820 0 5.820 5.505 0 5.505 5.505 0 5.505 

                    

Resultaat voor bestemming     0     0     584 

                    

Toevoeging/onttrekking aan reserves                   

                    

Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

Totaal bestemmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

Resultaat na bestemming 9.383 9.383 0 9.128 9.128 0 12.151 11.567 584 

                    

                    

Resultaat reguliere bedrijfsvoering                 584 
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6.4 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeente daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter 
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening 
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 
meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel 
een verplichting gevormd te worden. 
 
Balans 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
 
Overige investeringen met economisch nut  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen 
wordt op het saldo afgeschreven. 
 
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch 
nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de 
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. 
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.  
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 
  
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  
Gronden en terreinen   n.v.t. 
Woonruimten    30 - 40 
Bedrijfsgebouwen   30 - 40 
Vervoermiddelen   4 - 6 
Machines, apparaten en installaties 3 - 10 
Overige materiële vaste activa  div. 
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Financiële vaste activa 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is 
een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening 
in mindering worden gebracht.  
 
Liquide middelen en overlopende posten. 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare 
verlies. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste 
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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6.5 Toelichting op de balans per 31-12-2010 
 
Activa 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 
 
        Boekwaarde    Boekwaarde  
       31-12-2011  31-12-2010 
          

Overige investeringen met een economisch nut          4.168.781                        -  

          

Totaal materiële vaste activa           4.168.781                        -  

 
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 
        Boekwaarde    Boekwaarde  
       31-12-2011  31-12-2010 
          

Gronden en terreinen              282.358                        -  

Bedrijfsgebouwen           1.881.099                        -  

Vervoermiddelen              280.969                        -  

Machines, apparaten en installaties              849.450                        -  

Overige materiële vaste activa              874.905                        -  

          

Totaal investeringen economisch nut          4.168.781                        -  
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Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch 
nut weer. De kolom ‘bijdragen van derden’ is achterwege gelaten, omdat in deze kolom geen wijzigingen 
plaatsvinden. 
 
  

Boekwaarde  
 

 Investering  
 

 Des-  Afschrijving 
  

Afwaar-  
 

 Overdracht   Boekwaarde  
 01-01-2011   investering    deringen   vanuit RT  31-12-2011 
        
Gronden en terreinen                  -                    -                  -                   -                   -       282.358           282.358  

Woonruimten                  -                    -                  -                   -                   -                        -  

Bedrijfsgebouwen                  -                    -                  -                   -                   -    1.881.099        1.881.099  

Grond-, weg- en waterbouwk. werken                  -                    -                  -                   -                   -                        -  

Vervoermiddelen                  -           35.822                  -           3.582                   -       248.729           280.969  

Machines, apparaten en installaties                  -         234.901                  -         46.811                   -       661.361           849.450  

Overige materiele vaste activa                  -         541.403                  -         72.875                   -       406.376           874.905  

        

Totaal invest. econ. nut                  -         812.126                  -       123.268                   -    3.479.923        4.168.781  

 
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld: 
 
           

 Beschikbaar    
Cum. 

besteed  
   

 Besteding  
  Cum. 

besteed  
           gesteld krediet     t/m 2010   2011    t/m 2011 
                        
- GMS server               304.783                         -             138.490             138.490  

                        

Totaal investeringen               304.783                         -             138.490             138.490  

 

Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 
 
  

Boekwaarde  
 

 Investering  Des- 
 

 Aflossing /  
 

 Afwaar-  
  

Overdracht   Boekwaarde  
 01-01-2011   investering  Afschrijving.   deringen   vanuit RT  31-12-2011 
        
Overige langlopende leningen:                  -                    -                  -                   -                   -                        -  

Hypothecaire leningen personeel                  -                    -                  -                   -                   -         72.610              72.610  

                  

Totaal financiële vaste activa                  -                    -                  -                   -                   -         72.610  72.610 

 
Per 31 december 2011 wordt niet overwogen om vaste activa af te stoten.  
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Vlottende activa 

Uitzettingen korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd 
worden: 
 
        Boekwaarde    Boekwaarde  

       31-12-2011  31-12-2010 
          
Vorderingen op openbare lichamen             467.557                        -  
    

 Overige rekening-courant tegoeden                         -                        -  

        

Overige vorderingen        

 Debiteuren              235.339                        -  

 Overige vorderingen                   4.650                        -  

         
Overige uitzettingen        

 Deposito's           3.900.000                        -  
          

Totaal uitzettingen korter dan één jaar          4.607.546                        -  

 

Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

 
       Boekwaarde  Boekwaarde 

       31-12-2011  31-12-2010 
          
Kasgelden                           -                        -  

Rekening-courant tegoeden banken              171.150                        -  

          

Totaal liquide middelen              171.150                        -  

 

Overlopende activa: 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

 
       Boekwaarde  Boekwaarde 

       31-12-2011  31-12-2010 
          
Vooruitbetaalde bedragen                 224.844                        -  

Nog te ontvangen bedragen              1.461.071                        -  

          

Totaal overlopende activa              1.685.914                        -  

        

Totaal vlottende actva     6.464.610  - 
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Passiva 
 
Vaste passiva 

Eigen vermogen 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

       Boekwaarde  Boekwaarde 
       31-12-2011  31-12-2010 
          
Algemene Reserve                          -                        -  
Bestemmingsreserves:        

 voor egalisatie van tarieven                          -                        -  

 overige bestemmingsreserves                          -                        -  

Resultaat na bestemming              584.193                        -  

          

Totaal eigen vermogen              584.193                        -  

 
De reserves die begin 2011 in de balans van Regio Twente stonden en specifiek toegewezen zijn aan de 
Veiligheidsregio Twente zijn per 31-12-2011 overgedragen aan VRT. Wegens de BBV voorschriften zijn de 
reserves in de exploitatie geboekt en maken deel uit van het nog te bestemmen resultaat. 
 
Het batig rekeningsaldo dat er nadere bestemming in de balans is opgenomen: 
 
       Boekwaarde  Boekwaarde 
       31-12-2011  31-12-2010 
          
Nog te bestemmen resultaat              584.193                        -  

 
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de 
bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.  
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Voorzieningen 

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 
 
        Boekwaarde  Boekwaarde 
        31-12-2011  31-12-2010 
           

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico`s            161.162                        -  

           

Totaal voorzieningen               161.162                        -  

 
Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 
 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 
 
 Boekwaarde   toevoegingen   Aanwendingen   Overdracht  Boekwaarde 
 01-01-2011  (+)   (-)   vanuit RT  31-12-2011 
      

Programma Veiligheid                      -                         -                           -              161.162  
                      

161.162  

      
Totaal                      -                         -                           -              161.162                 161.162  

 
Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 
 
        Boekwaarde  Boekwaarde 
        31-12-2011  31-12-2010 
           
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar       4.462.902                       -  

Overlopende passiva            5.497.744                        -  

           

Totaal vlottende passiva            9.960.646                        -  

  
Kortlopende schulden 
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 
        Boekwaarde  Boekwaarde 
       31-12-2011  01-01-2011 
Kasgeldleningen                          -                        -  

Bank- en girosaldi                          -                        -  

Overige schulden        

  Crediteuren:           1.535.606                        -  

         

  Afrekening projecten:                          -                        -  

         

  Rekening courant verhoudingen:       

   rekening-courant VRT-RT           1.852.349                        -  

         

  Diverse overige schulden:        

   nog te betalen             908.329                        -  

   kruisposten               166.619                        -  

Totaal netto vlottende schulden           4.462.902                         -  
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De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 
 
     Boekwaarde  Boekwaarde 
    31-12-2011  31-12-2010 
       
Waarborgsommen:                       -                        -  
Totaal Waarborgsommen:                       -   

                     -  

       

Vooruit ontvangen bedragen:     
 Domein Veiligheid        5.497.744                        -  

Totaal vooruitontvangen 
bedragen:   

        5.497.744                        -  

       
Totaal overlopende passiva        5.497.744                         -  

 
Het verloop van de vooruitontvangen bedragen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 
 
 Boekwaarde Vermeer- Vermind- Overdracht Boekwaarde  

 01-01-2011 deringen deringen vanuit RT 31-12-2011 

Vooruitontvangen Algemeen                      -  51.156  19.616                    -  31.540  
Vooruitontvangen HVD Staf                      -                  -  631.182  865.234  234.052  
Vooruitontvangen HVD Risicobeheersing                      -  8.190  37.000  322.709  293.899  
Vooruitontvangen HVD Operationele Voorbereiding                      -  122.000                 -  88.808  210.809  
Vooruitontvangen HVD Opleiden Trainen Oefenen                      -  48.449  44.922  252.937  256.464  
Vooruitontvangen HVD Logistiek & Techniek                      -                  -  28.301  245.785  217.484  
Vooruitontvangen HVD Overig                      -  4.994.745  3.194.180  2.369.034  4.169.599  
Vooruitontvangen HVD MD Beleid                      -  19.268                 -  64.629  83.897  

Totaal                      -  5.243.808  
               
3.955.201  4.209.136  5.497.744  

 

Langlopende financiële verplichtingen 

Veiligheidsregio Twente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan niet uit de balans blijkende, financiële 
verplichting. Het gaat hierbij om de huur van het pand aan de Nijverheidstraat te Enschede. 
 
Voor 2011 en verdere jaren zijn hiervoor in de begroting de jaarlijkse bedragen als raming opgenomen. 
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6.6 Toelichting op de mutaties van de reserves 
 
Eind 2011 heeft de Veiligheidsregio Twente geen reserves op de balans staan. 

6.7 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen 
 
In deze paragraaf worden de mutaties van de voorzieningen toegelicht, de aard en reden van de onderstaande 
voorzieningen zijn te vinden in bijlage 5. 
 

1 . Voorziening voorfin. repressieve GHOR 

   Saldo per 1-1-2011                           -    

  Bij: Overdracht vanuit Regio Twente conform overeenkomst            59.623,76    

                 59.623,76  

   Saldo per 31-12-2011              59.623,76  

       

       

2 . Voorziening centrale expl. Lasten C2000 

   Saldo per 1-1-2011                           -    

  Bij: Overdracht vanuit Regio Twente conform overeenkomst          101.538,54    

               101.538,54  

   Saldo per 31-12-2011            101.538,54  
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6.8 Toelichting op de programmarekening 2011 
 
In de 2e bestuursrapportage (berap) 2011 was een voordelig rekeningresultaat voorzien van € 239.000 (resultaat 
na bestemming).  
 
Afgezet tegen de in deze 2e berap geschetste prognose, komt het werkelijk resultaat over 2011(na bestemming)  
€ 584.193,47 voordelig, hoger uit. De belangrijkste reden hiervoor is de overdracht van de activa en passiva 
vanuit Regio Twente naar de Veiligheidsregio Twente.  
 
Voor een gedetailleerde toelichting op mee- en tegenvallers (rekening ten opzichte van de primitieve begroting) 
wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichting die u in deze jaarstukken aantreft (zie paragraaf 6.9). 
 
Personeelslasten  
Krachtens de “Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens” moeten inkomens hoger 
dan € 188.000 (WOPT-norm 2011 in de jaarstukken worden vermeld.  
Op grond hiervan worden in 2011 geen personen vermeld. 
 
Kapitaallasten 
Het voordelig resultaat dat op rente en afschrijvingskosten (vanuit staat van vaste activa) is behaald ad € 33.000 
is incidenteel van aard en betreft een voordeel uit onderuitputting, doordat vervangingsinvesteringen zijn 
uitgesteld.  
 
BTW compensatie  
Met het in werking treden van de Wet Veiligheidsregio’s in oktober 2010 is het voor de Veiligheidsregio’s niet meer 
mogelijk om voor de taken met betrekking tot de meldkamer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 
(GHOR) en multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crisis het BTW door te schuiven naar de gemeenten. 
Voor de brandweertaken is dit nog wel mogelijk. In overleg met de fiscus is het BTW regime (volledig 
doorschuiven) in 2011 niet gewijzigd. In 2011 zijn er wel middelen gereserveerd voor een eventuele naheffing. 
 
Ombuigingen: 
In de regioraad vergadering van Regio Twente van 18 november 2009 is besloten tot een ombuigingsopgave van 
€ 2,5 mln. Dit besluit is vervolgens in de regioraad vergadering van 17 februari 2010 verder aangescherpt:  

- een taakstellende opgave van € 2,5 mln. uiterlijk te effectueren medio 2012; 
- daarvan 50% reeds te verwezenlijken in het dienstjaar 2011.  

 
Hiervan is € 588.083 toegewezen aan Veiligheidsregio Twente. In 2011 is in totaal € 315.170 (54%) aan 
bezuinigingen doorgevoerd in de begroting. De resterende bezuiniging is meegenomen in de begroting 2012. 
 
Bestemmingsvoorstel  
In de programmarekening 2011 wordt, overeenkomstig het BBV een rekeningresultaat voor- en na bestemming 
gepresenteerd. Deze bestemming omvat de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, die afzonderlijk 
zichtbaar moeten worden gemaakt. 
 
Over het jaar 2011 komt het rekeningresultaat voor bestemming uit op € 584.193,47 voordelig. In het jaar 2011 
zijn geen bedragen aan reserves toegevoegd. Het rekeningresultaat na bestemming blijft hierdoor op  
€ 584.193,47 voordelig.  
 
Van dit saldo wordt voorgesteld om  €479.762,15 te bestemmen voor de egalisatie- en bestemmingsreserves en  
€ 104.431,32 te bestemmen voor het egalisatiefonds van de brandweer. Hierdoor zal er richting de gemeenten 
geen bedrag uitgekeerd worden.  
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6.9 Analyse Rekening resultaat 
 
Hierna volgt een overzicht van de voornaamste afwijkingen van kosten en baten ten opzichte van de begroting. Dit 
overzicht geeft aan, het rekeningresultaat voor bestemming, een overzicht (met specificatie) van de beschikkingen 
over de reserves en het rekeningresultaat na deze beschikking.  

 
6.9.1 Analyse rekeningresultaat 
 

(x 1.000)

Lasten Baten Saldo

Primitieve begroting 9.383      3.563      5.820-     

Begrotingswijzigingen

- Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR 29-           -              29          
- Correctie prijs compensatie i.v.m. besluit RR 36-           -              36          
- Ingevoerde bezuinigingen per domein 169-         60           229        
- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen 21-           -              21          
Begroting na wijziging 9.128      3.623      5.505-     

Realisatie voor bestemming 11.567 6.646 4.921-     

Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging 2.439      3.023      584        

Verklaring:

Personeelskosten

- Resultaat op detacheringsafspraken 7             63-           70          
- Budgettaire meevallers op overige personeelskosten (UWV uitkering). -              22           22-          
- Onderuitputting op het FLO budget 59-           -              59-          

52-           41-           11-          

Materieelkosten

- Voorfinanciering dienst- en werkkleding 48           49           1-            
- Positief resultaat op Competentiegericht Opleiden Officieren wegens 9             50           41-          

het nieuwe vouchersysteem
- Positief resultaat op de OMS exploitatie veroorzaakt door gestegen 80           327         247-        

aantal abonnees.
- In 2011 zijn verschillende kosten gemaakt die bekostigd zijn 1.353      1.353      -             

uit incidenteel geld.
- Negatief saldo op ICT wegens de extra kosten die zijn gemaakt voor 414         277         137        

het inrichten van de basisvoorziening en desintegratiekosten RT.
- Negatief saldo op druk- en bindwerk vanwege het ontwikkelen van 34           -              34          

eigen huisstijl.
- Post overige kosten nadelig beinvloed door extra accountants en

notaris kosten 45           -              45          
- Contributies en donaties: Overschrijding wegens productfinanciering 27           -              27          

NVBR en de bijdrage aan de stichting criminaliteitsbeheersing.
- Verkregen rente in 2011 (rekening-courant) -             49           49-          
- Inkomsten m.b.t. overdracht van activa en passiva van RT naar VRT -             480         480-        
- Overgeheveld budget vanuit het rekeningsresultaat 2010 -             30           30-          

voor het BMO traject
- Kosten mobiliteitsbevordering 65           -              65          
- Een negatief saldo op het oefenprogramma wegens het niet uitvoeren 365         329         36          

van opleidingen door organisatieaanpassing en de kosten voor het
het project TRONED.

- Niet geffectueerde bezuinigingstaakstelling (gez. Inkoop en beheer) -             31-           31          
- Ontwikkelingen operationele functies BRW 69           69           -             
- Overige kosten lasten/ baten 14-           53           

2.495      3.035      473-        

Kapitaallasten

- Onderuitputting op de kapitaallasten wegens het uitblijven van 5-             28           33-          
investeringen

5-             28           33-          

2.439      3.023      584-        

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

-              -              -             

Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging 584-        

+ = overschrijding  
- = onderschrijding
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6.10 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Gemeentelijke bijdrage    

    
 Realisatie Raming  Raming 
 begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 
   na wijziging voor wijziging 

    
Baten 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
Lasten    

    
Saldo excl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
Onttrekking algemene reserve     
Saldo incl. mutaties reserves 4.920.802 5.504.998 5.820.169 
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6.11 Overzicht van incidentele baten en lasten 
 

 Realisatie Raming Raming 
Incidentele baten begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 

  na wijziging voor wijziging 
    
Projecten VRT 611 0 0 
    
Totaal incidentele baten 611 0 0 

 
 Realisatie Raming Raming 

Incidentele lasten begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar 
  na wijziging voor wijziging 

    
Projecten VRT    611  0 0 
    
Totaal incidentele baten 611 0 0 
 
Toelichting: 
 
In 2010 is de hulpverleningsdienst (nu VRT) druk bezig geweest met het vormgeven van de Veiligheidsregio. Om 
dit te kunnen realiseren zijn in 2010 vijf projecten gestart (brandweer, GHOR, veiligheidsbureau, politie en 
gemeenten). In 2011 is er een vervolg gekomen aan de projecten. De projecten GHOR, veiligheidsbureau, 
gemeenten en politie zijn in 2011 afgerond. Project brandweer zal in 2012 afgerond worden. De kosten die deze 
projecten met zich meebrengt worden gedekt door de inkomsten van het Rijk.  
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6.12 Analyse begrotingsrechtmatigheid 
 
Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2011 e.v. van Veiligheidsregio Twente. 
 
Legenda: 
Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: 
a) geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten; 
b) past binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd;  
c) bij het opmaken van de jaarrekening bekend is geworden nadat de overhead is toegerekend, mits op de 

kostenplaatsen geen overschrijdingen voorkomen en past binnen het geformuleerde beleid;  
d) het gevolg is van een hoger investeringsbedrag in een voorgaand jaar.  
 
 
Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: 
a) past binnen het bestaande beleid maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd; 
b) niet past binnen het bestaande beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend; 
c) gevolg is van een activiteit die achteraf als onrechtmatig moet worden beschouwd; 
d) leidt tot kosten binnen de begroting, waarvoor minder prestaties zijn geleverd. 
 
Kostenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd, worden 
hierna op programmaniveau geanalyseerd. Deze worden, voorzien van een toelichting aan de regioraad 
verantwoord. 



 60 

 Begroting na wijziging Realisatie   Begrotingsafwijking waarvan waarvan op grond 
Omschrijvin          rechtmatige onrechtmati

ge 
van 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo lasten lasten categorie 

             
Veiligheidsregio Twente 3.623 9.128 -5.505 6.646 11.567 -4.921 3.023 2.439 584 2.439 0 A 

             
Subtotaal Domeinen 3.623 9.128 -5.505 6.646 11.567 -4.921 3.023 2.439 584 2.439 0  

             
Algemene dekkingsmiddelen             

             
Algemene bijdragen van 
gemeenten 

5.505 0 5.505 5.505 0 5.505       

             
Subtotaal alg. 
dekkingsmiddelen 

5.505 0 5.505 5.505 0 5.505       

             
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0       

             
Resultaat voor bestemming   0   584       
             
             
Toevoeging/ onttrekking 
aan reserves 

            

Veiligheid 0 0 0 0 0 0       
Subtotaal mutaties reserves 0 0 0 0 0 0       
             
Resultaat na bestemming 9.128 9.128 0 12.151 11.567 584       
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Toelichting 
 
Algemeen 
Overeenkomstig de bepalingen in het BBV worden alleen de voornaamste begrotingsoverschrijdingen op de 
lasten nader toegelicht. Uit de analyse blijkt dat in het algemeen hogere lasten in grote mate worden 
gecompenseerd door hogere inkomsten, cq. lagere uitgaven op andere posten. 
 
 
(begrotingsoverschrijding lasten) (€ 2.439.000) 
De overschrijding op dienst- en werkkleding ad € 48.000 wordt gecompenseerd door inkomsten van de 
gemeenten (categorie A). Incidentele lasten ad. € 1.353.000 worden gecompenseerd door de incidentele 
inkomsten van het Rijk (categorie A). De hogere lasten voor oefeningen ad € 365.000 worden gecompenseerd 
door inkomsten van de deelnemende gemeenten (categorie A). De kosten voor ICT ad. € 414.000 worden 
gecompenseerd door inkomsten van de gemeenten (categorie A). De kosten voor de piketvergoedingen ad.  
€ 69.000 worden gecompenseerd door de gemeenten (categorie A). De kosten van gemeenschappelijk 
Meldkamer Twente ad € 152.000 worden gecompenseerd door inkomsten van participanten (categorie A). De 
overschrijding op Luchtsurveillance ad € 38.000 wordt gecompenseerd door inkomsten van participanten 
(categorie A). 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Format reserves 
 
Solidariteitsfonds Brandweer Twente 
 
340.446  
Naam van de voorziening/reserve: Solidariteitsfonds Brandweer Twente 

 
  
Soort reserve/voorziening:  voorziening; 

 algemene reserve; 
 bestemmingsreserve; 
 overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve: Het fonds is bedoeld om bij de Veiligheidsregio 

Twente negatieve begrotingseffecten als gevolg 
van het normalisatietraject weg te nemen en de 
collectieve ontwikkeling van de begroting in de 
beginjaren af te vlakken, zodat tegemoet wordt 
gekomen aan de desintegratiepijn die gemeenten 
in de beginjaren hebben. 

  
Programma: Veiligheid 

 
  
Sector/afdeling: Brandweer 

 
  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
 éénmalig; 
 reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
 volgens een beheers(onderhouds)plan;  
 voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
 vast bedrag; 
 rentetoevoeging; 
 overig. 

 
Toelichting: Het fonds zal voor € 0,5 miljoen 
gevuld worden door het exploitatieresultaat van 
Veiligheidsregio Twente in 2011,2012 en 
2013.Voor € 0,5 miljoen vanuit BDUR-gelden en  
€ 1,5 miljoen vanuit de Regio Twente. 

 
  
Startdatum en einddatum: Startdatum: 2012 

Einddatum: 2015 
 
Mogelijkheden:  

 opheffen na realisatie;  
 niet bekend; 
 niet van toepassing. 
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Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang: zie principebesluit  

 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

 beheersprogramma; 
 meerjarenplanning; 
 vast bedrag etc; 
 overig. 

 
Toelichting:  

 
  
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van: 
 

 regelgeving; 
 besluiten vanuit Veiligheidsregio, 

gemeente, provincie, rijk.  
 
 

  
Beheersplan: Uitkering vindt plaats om een verhoging van de 

startbijdrage te voorkomen en zal uitgekeerd 
worden naar rato van de genormaliseerd 
desintegratielasten. 
 

  
Rente-toevoeging: Nee 

 
  
Huidig saldo: 
 
 

€ 0 

  
Minimum saldo: € 0 

 
  
Maximum saldo: €  2.500.000,- 

Op basis van het principebesluit. 
 
 

  
 



 64 

Algemene/ egalisatie reserve 
 
340.000  
Naam van de voorziening/reserve: Algemene/ egalisatie reserve  

 
  
Soort reserve/voorziening:  voorziening; 

 algemene reserve; 
 bestemmingsreserve; 
 overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve: Deze reserve komt voort uit het “Beleidskader 

batige rekeningsaldi”.  
Doel is het in stand houden van een financiële 
buffer om incidenteel onverwachte c.q. 
onvoorziene uitgaven te dekken. 
 

  
Programma: Service en Samenwerking 

 
  
Sector/afdeling: B & B 

 
  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
 éénmalig; 
 reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
 volgens een beheers(onderhouds)plan;  
 voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
 vast bedrag; 
 rentetoevoeging; 
 overig. 

 
Toelichting: Jaarlijks bij de vaststelling van de 
jaarrekening wordt beoordeeld of de reserve kan 
worden aangevuld met een eventueel batig 
rekeningsaldo dan wel dat dit wordt uitgekeerd 
aan de gemeenten. Een nadelig rekeningsaldo 
wordt hieraan onttrokken. 

 
  
Startdatum en einddatum: Startdatum:  

Einddatum:  
 
Mogelijkheden:  

 opheffen na realisatie;  
 niet bekend; 
 niet van toepassing. 
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Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang: zie de staat van reserves en 

voorzieningen. 
 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

 beheersprogramma; 
 meerjarenplanning; 
 vast bedrag etc; 
 overig. 

 
Toelichting:  

 
  
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van: 
 

 regelgeving; 
 besluiten vanuit regio, gemeente, 

provincie, rijk.  
 
 

  
Beheersplan: Zodra sectoren over een door hun dagelijks 

bestuur goedgekeurd bedrijfsplan beschikken, 
wordt een gedeelte (max € 0,68 per inwoner) van 
deze reserve opgesplitst in egalisatiereserves per 
sector. 
 

  
Rente-toevoeging: Ja 

 
  
Huidig saldo: 
 
 

€ 211.344,57 

  
Minimum saldo: 0 

 
  
Maximum saldo: €  695.000,- 

Op basis van € 1,13 per inwoner, uitgaande van 
een inwonertal van 615.000. 
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Reserve Onderhoudskosten Meldkamer 
 
340.440  
Naam van de voorziening/reserve: Reserve Onderhoudskosten Meldkamer 

 
  
Soort reserve/voorziening:  voorziening; 

 algemene reserve; 
 bestemmingsreserve; 
 overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve: Het opvangen van extra exploitatielasten ter zake 

van het communicatienetwerk C 2000. 
  

  
Programma: Veiligheid 

 
 

  
Sector/afdeling: Hulpverleningsdienst 

 
 

  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
 éénmalig;  
 reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
 volgens een beheers(onderhouds)plan;  
 voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
 vast bedrag; 
 rentetoevoeging; 
 overig. 

Toelichting: onderuitputting op 
onderhoudsbudgetten in het dienstjaar 2001 
maakte deze dotatie mogelijk. 
 

 
  
Startdatum en einddatum: Startdatum: 2012 

Einddatum:  
 

Mogelijkheden:  
 opheffen na realisatie; 
 niet bekend; 
 niet van toepassing. 
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Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang: zie de staat van reserves en 

voorzieningen.  
 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

 beheersprogramma; 
 meerjarenplanning; 
 vast bedrag etc; 
 overig. 

 
Toelichting:  
 

 
  
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van; 
 regelgeving; 
 besluiten vanuit regio, gemeente,  

       provincie, rijk.  
 
 

  
Beheersplan: n.v.t. 

 
  
Rente-toevoeging: Ja 

 
  
Huidig saldo: 
 

€ 28.057,84 

  
Minimum saldo: 0 

 
  
Maximum saldo: €  35.000,- 
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Reserve faciliteren gemeentelijke presteren met processen 

 
340.443  
Naam van de voorziening/reserve: HVD Reserve faciliteren gemeentelijke presteren 

met processen 
 

  
Soort reserve/voorziening: voorziening; 

algemene reserve; 
bestemmingsreserve; 
overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving van de voorziening/reserve: Het project ‘Presteren met Processen’ betekent 

voor de Twentse gemeenten een aanzienlijke 
investering op het gebied van de gemeentelijke 
rampenbestrijding. Om de gemeenten te faciliteren 
bij de implementatie van het project wordt een 
reserve aangehouden.  

  
Programma: Veiligheid 

 
 

  
Sector/afdeling: HVD  

 
  
Doel: Faciliteren van de gemeenten bij de implementatie 

van het project Presteren met Processen. 
  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
éénmalig;  
reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
volgens een beheers(onderhouds)plan;  
voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
vast bedrag; 
rentetoevoeging; 
overig. 

Toelichting:  
 

 
  
Startdatum en einddatum: Startdatum: 2012 

Einddatum:  
 

Mogelijkheden:  
 opheffen na realisatie; 
 niet bekend; 
 niet van toepassing. 

 
  
 



 69 

 
340.443  
Naam van de voorziening/reserve: HVD Reserve faciliteren gemeentelijke presteren 

met processen 
 

  
Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang:  

 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

beheersprogramma; 
meerjarenplanning; 
vast bedrag etc; 
overig. 

Toelichting:  
 

  
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van; 
regelgeving; 
besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, 

rijk.  
 
 

  
Beheersplan:  

 
  
Rente-toevoeging: Ja 

  
Nee 

 
  
Huidig saldo 
 
 

€ 26.172,37 

  
Minimum saldo: € 0,- 

 
 
 

  
Maximum saldo: € 50.000,- 
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 Reserve aanpassing RCC 
 
340.444  
Naam van de voorziening/reserve: HVD Reserve aanpassing RCC 

 
  
Soort reserve/voorziening: voorziening; 

algemene reserve; 
bestemmingsreserve; 
overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving van de voorziening/reserve: Naar aanleiding van een aantal oefeningen van 

het regionaal operationeel team bij het RCC aan 
de Demmersweg zijn evaluaties gehouden. Eén 
van de punten die uit de evaluaties van deze 
oefeningen kwamen zijn verbeterpunten in de 
fysieke indeling van het RCC. Voor de bouwkosten 
voor een verbeterde indeling van het RCC, wordt 
een reserve aangehouden.  

  
Programma: Veiligheid 

 
  
Sector/afdeling: HVD  

 
  
Doel: Verbouwing RCC 
  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
éénmalig;  
reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
volgens een beheers(onderhouds)plan;  
voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
vast bedrag; 
rentetoevoeging; 
overig. 

Toelichting: Eenmalige storting vanuit boekjaar 
2004. 

 
  
Startdatum en einddatum: Startdatum: 2012 

Einddatum:  
 

Mogelijkheden:  
 opheffen na realisatie; 
 niet bekend; 
 niet van toepassing. 

 
  
Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang: Er worden nu bedragen gereserveerd 

voor een toekomstige verbouwing van het RCC. 
 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

beheersprogramma; 
meerjarenplanning; 
vast bedrag etc; 
overig. 

Toelichting:  
340.443  
Naam van de voorziening/reserve: HVD Reserve aanpassing RCC 
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Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van; 
regelgeving; 
besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.  

 
 

  
Beheersplan:  

 
  
Rente-toevoeging: Ja 

  
Nee 

 
  
Huidig saldo: 
 
 

€ 11.229,22 

  
Minimum saldo: € 0,- 

 
 
 

  
Maximum saldo: € 20.000,- 
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Reserve Materieel plan 
 
340.445  
Naam van de voorziening/reserve: Reserve Materieel plan 

 
  
Soort reserve/voorziening:  voorziening; 

 algemene reserve; 
 bestemmingsreserve; 
 overige bestemmingsreserve. 

 
  
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve: Betreft een reserve die is gevormd na invoering 

van het materieel plan in 1999, om een budgettair 
neutrale update van het plan afdekken. Het plan is 
geleidelijk geïmplementeerd. De niet bestede 
gelden na lancering van het plan zijn in de reserve 
gedoteerd in afwachting van de evaluatie van het 
plan in 2013 (in verband met regionalisering).  
 

  
Domein: Veiligheid 

 
 

  
Sector/afdeling: Hulpverleningsdienst 

 
 

  
Vorming: Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen 

tot stand?: 
 éénmalig;  
 reguliere stortingen vanuit de exploitatie; 
 volgens een beheers(onderhouds)plan;  
 voordelige/nadelige exploitatiesaldi; 
 vast bedrag; 
 rentetoevoeging; 
 overig. 

Toelichting: onderuitputting op het reguliere 
budget voor het materieel plan wordt gestort in de 
reserve. 
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Bestedingsraming (onderbouwde omvang): Omvang: zie de staat van reserves en 

voorzieningen.  
 
Dit kan zijn op basis van o.a. 

 beheersprogramma; 
 meerjarenplanning; 
 vast bedrag etc; 
 overig. 

 
Toelichting: Dotaties volgen uit de uitvoering van 
het plan. 
 

 
  
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: Is voorziening/reserve in het leven geroepen op 

grond van; 
 regelgeving; 
 besluiten vanuit regio, gemeente,    

      provincie, rijk.  
 
 

  
Beheersplan: Evaluatie vindt om de 4 jaar plaats.   

 
 
 
 

  
Rente-toevoeging: Ja  

 
  
Huidig saldo: € 202.958,15 
  
Minimum saldo: € 0 

 
  

Maximum saldo: In principe geen. Het plan wordt eens in de vier 
jaar geëvalueerd. Daarin wordt ook de 
ontwikkeling van het saldo betrokken.  
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Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 
 

  Aantal Relatief In rekening Resultaat Te bestemmen Uit te  
Gemeente inw.   gebracht 2011   keren 

  01-01'11           

Almelo 72.657 11,65% 641.385 573.321 68.064 0 

Borne 21.336 3,42% 188.345 168.358 19.987 0 

Dinkelland 26.046 4,18% 229.923 205.524 24.400 0 

Enschede 157.143 25,20% 1.387.192 1.239.983 147.209 0 

Haaksbergen 24.490 3,93% 216.187 193.246 22.942 0 

Hellendoorn 35.789 5,74% 315.930 282.404 33.527 0 

Hengelo 80.826 12,96% 713.498 637.781 75.717 0 

Hof van Twente 35.456 5,69% 312.991 279.776 33.215 0 

Losser 22.644 3,63% 199.892 178.679 21.213 0 

Oldenzaal 31.972 5,13% 282.235 252.284 29.951 0 

Rijssen / Holten 37.075 5,95% 327.282 292.551 34.731 0 

Tubbergen 21.142 3,39% 186.633 166.827 19.806 0 

Twenterand 33.582 5,39% 296.448 264.989 31.459 0 

Wierden 23.455 3,76% 207.051 185.079 21.972 0 

Totaal 623.613 100,00% 5.504.993 4.920.801 584.192 0 
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Bijlage 3 Recapitulatiestaat 
 
Volgnr. Omschrijving Budget Debet Credit Saldo 

      

Directie, staf en afdelingen     

5120010 HVD Directie      108.379       553.299        553.299                 -  
5120020 HVD Stafafdeling                -       118.641        118.641                 -  
5120021 HVD Beleid                -       197.914        197.914                 -  
5120023 HVD MMO                -       139.011        139.011                 -  
5120030 HVD Openbare Veiligheid        93.000       541.577        541.577                 -  
5120040 HVD OOL      125.106       207.818        207.818                 -  
5123020 Piofach HVD        50.946    1.148.010     1.148.010                 -  
5920220 HV Westermaat                -         17.747         17.747                 -  
5920221 HV Stalling regiovoertuigen                -         49.780         49.780                 -  
5930550 Algemeen beheer HVD        52.750       464.673        464.673                 -  
5940550 TRAKTIE Regionale Brandw                -       382.345        382.345                 -  
6110000 Bestuursondersteuning HVD      372.773       384.021                  -       384.021  
6112515 Competentiegericht Opleiden Officieren        52.947          9.013         50.465        41.452- 
6112516 Regionaal Management Development      110.297       186.125         75.000       111.125  
6112517 MD-pool BRW                -       202.285        185.493        16.792  
5910000 Kapitaallasten                -       116.248        116.248                 -  
6110001 Veiligheidsregio                -         65.435         65.435                 -  
6911000 Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar                -                 -         48.694        48.694- 
6922000 Algemene baten en lasten                -                 -        479.762       479.762- 
6996010 Saldo kostenplaatsen functie 1                -                 -                  -                -  
      
Risicobeheersing     
5120031 HVD Risicobeheersing      191.252       846.225        846.225                 -  
6112101 Pro-actie en preventiebeleid        

28.905- 
     271.604        281.401          9.797- 

6112102 Inventarisatie en analyse (grootschalige) 
risico's 

       10.637         55.654         17.500        38.154  

6112103 Pro-actief communiceren over  risico's        12.260         40.528         17.500        23.028  
6112104 Special. externe pro-actie en preventie-

advisering 
       66.398       134.208         50.331        83.877  

6112105 Advisering BRW en GHOR t.b.v. 
Hulpverleningsdienst 

  
1.725.810- 

       74.142        791.818       717.676- 

6112106 Wet. taken Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen 

       27.938         81.840         40.000        41.840  

6112107 Instrumentarium Pro-actie/Preventie        13.282         58.372         25.000        33.372  
6112108 Coördinatie RORT        11.692         30.227                  -        30.227  
6112121 Wettelijke taken BRZO        10.272         58.077         32.953        25.124  
6112131 OGS        18.943         68.355         25.000        43.355  
6112132 Meetplan organisatie            540-        39.128         25.000        14.128  
6112142 Voorlichting Preventie        17.976         36.901           1.243        35.658  
6112144 Wettelijke taken Vuurwerkbesluit 2002         3.439         44.567         25.000        19.567  
6112304 Openbaar brandmeldsysteem      

529.223- 
     192.468        992.218       799.750- 

      
Preparatie     
5120032 HVD Team Operationele Voorbereiding      197.364    1.031.303     1.031.303                 -  
6112210 Operationele planvorming        73.257       158.857         80.000        78.857  
6112211 Operationele voorbereiding Meldkamer 

Twente 
     241.331       254.013                  -       254.013  

6112212 Operationele Voorbereiding RCC        99.506       105.456                  -       105.456  
6112213 Brandweerzorg en Hulpverlening        43.862       152.133        100.000        52.133  
6112214 GHOR        58.030       126.828         60.000        66.828  
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6112215 Kwaliteitsmanagement projecten        62.608         67.062                  -        67.062  
6112216 Grensoverschrijdend Rampenplan        17.111         94.436         50.000        44.436  
6112218 Luchtsurveillance natuurbrandbestrijding        32.478         75.055         44.119        30.936  

      
5120042 HVD Team OTO Oefenen      164.035    1.911.980     1.911.980                 -  
6112401 Opleiden operationele functies        88.969       328.196        162.300       165.896  
6112406 Multidisciplinair oefenen      806.814       995.571        302.856       692.715  
6112507 Oefenen Brandweer      647.290    1.726.790     1.056.816       669.975  
6112514 Oefenen GHOR      270.815       218.010         85.000       133.010  

      
5120043 HVD Team Techniek en Logistiek                -       403.175        403.175                 -  
6112601 Beheer regionaal & rijksmaterieel      337.927       532.474        171.799       360.675  
6112603 Beheer gebouw Westermaat      132.365       138.355                  -       138.355  
6112604 Planvorming      756.929       712.189         28.301       683.888  
6112801 Operationele functies GHOR      144.698       308.017        206.500       101.517  
6112901 Operationele functies BRW      219.913       238.947         68.613       170.335  

      
6112518 Project Brandweer                -       480.379        480.379                 -  
6112520 Project GHOR                -         36.262         36.262                 -  
6112523 Project Politie                -         30.000         30.000                 -  
6112525 Project MDT                -         16.151         29.923        13.772- 
6112526 Basisomgeving servers                -         95.964        127.059        31.095- 
6112527 Basisomgeving Wlan                -          4.657                  -          4.657  
6112528 Veiligheidspaspoort                -         85.930         26.170        59.760  
6112529 Infrastructuur                -         25.264                  -        25.264  
6112530 Telefonie                -         29.876                  -        29.876  
6112532 Werkplekken                -         32.304                  -        32.304  
6112533 MDT                -         19.348                  -        19.348  
6112534 C2000 randapparatuur                -          7.346                  -          7.346  
6112535 Innovatie                -       169.261                  -       169.261  
6112537 Project evenementenkalender                -          3.690                  -          3.690  
6112538 Project mediaschermen                -          4.600                  -          4.600  
6112539 Project D.K.B.                -          6.848                  -          6.848  
      
Informatie      
5120034 HVD Informatie                -    2.017.064     2.017.064                 -  
6112301 Preparatie meldkamerdomein   1.558.105    1.876.593        270.087    1.606.506  
6112305 Veiligheidsnet        34.855         36.358         11.345        25.013  
6112307 Gemeenschappelijke meldkamer      450.925       641.496        289.522       351.974  

      
Totaal Veiligheidsregio Twente 5.504.996 22.014.475 17.093.676 4.920.800 

      
Af:      
In rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage    5.504.993 
Resultaat na bestemming     -584.193 

      
Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming (excl. overdracht activa/ 
passiva) 

 -584.193 
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Bijlage 4 Aard en reden van de voorzieningen 
 
1. Voorziening voorfin. Repressieve GHOR 
Deze voorziening wordt getroffen op grond van het AB besluit d.d. 15 december 2003 over de uitvoering van de 
nota Operationele GHOR-organisatie. Hierin is aangegeven dat de repressieve GHOR-organisatie pas op termijn 
structureel gedekt is. Vooruitlopend hierop wordt de dienstverlening waar mogelijk al wel op het vereiste peil 
gebracht. Gedurende deze periode wordt het incidentele tekort wegens kosten van convenanten met 
ketenpartners, (beschikbaarheid, opleiding en inzet) gedekt uit onderuitputting op de exploitatie. Voorzover dit niet 
toereikend is, is een beroep op deze voorziening gedaan.  
 
2. Voorziening centrale exploitatie lasten C2000 
Betreft de € 0,47 per inwoner die in de begroting 2004 is toegekend. Deze voorziening had aanvankelijk tot doel 
om de centrale exploitatielasten C 2000 voor het dienstjaar 2004 te bekostigen. Nadien worden uit deze 
voorziening onvoorziene extra exploitatielasten voor C 2000 opgevangen, voor zover deze niet door de 
rijksuitkering terzake zijn afgedekt. 
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Bijlage 5 Single Information Single Audit 
 
 
VOLGT NOG!!
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Bijlage 6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
VOLGT NOG!!
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Bijlage 7 Lijst met afkortingen 
 
AB   Algemeen Bestuur 
AMvB   Algemene Maatregel van Bestuur 
AOV   Ambtenaar Openbare Veiligheid 
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
BERAP   Bestuursrapportage 
BDUR   Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen 
BOGO   Brandweer Opleidingen Gelderland Overijssel 
BRW   Brandweer 
BTW   Belasting Toegevoegde Waarde 
BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
B&B   Bestuurs- en Bedrijfsbureau 
B&W   Burgemeesters en Wethouders 
C2000   Landelijk communicatienetwerk 
DB   Dagelijks Bestuur 
DVO   Dienstverleningsovereenkomsten 
FLO   Functioneel Leeftijds Ontslag 
F&C   Financiën & Control 
GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GHOR   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GRIP   Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 
GROP   GGD Rampen Opvang Plan 
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 
HRM   Human Resource Management 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
KKW   Kernkraftwerk 
LNB   Landelijk Netwerk Brandpreventie 
MKT   Meldkamer Twente 
NOT   Noord - Oost Twente 
NVBR   Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
OMS   Openbaar Brandmeld Systeem 
PG   Publieke Gezondheid 
P&O   Personeel en Organisatie 
RCC   Regionaal Coördinatiecentrum 
RMD   Regionaal Managament Development 
RT   Regio Twente 
SISA   Single Information Single Audit 
VB   Veiligheidsbureau 
VRT   Veiligheidsregio Twente 
WGHOR  Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
WIA   Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
WOPT   Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens 
WRZO   Wet Rampen en Zware Ongevallen 
WVR   Wet Veiligheidsregio’s 
 


