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Aan de raad 

Samenvatting: 
De samenleving wordt steeds complexer. Dit vraagt om een steeds professionelere brandweer die 
is voorbereid op incidenten met een steeds diverser karakter. Tegelijkertijd vraagt de samenleving 
om een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. Om dit te bereiken hebben de 
veertien Twentse burgemeesters in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheids
regio Twente op 22 februari jl. de weg ingeslagen van de schaalvergroting van de brandweer. Dit 
is een middel om te komen tot meer veiligheid voor de Twentse burgers voor een goede prijs. De 
koers in Twente sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer in november 2010 heeft aange
nomen over de verplichte samenwerking van brandweerkorpsen. 

Om een start te kunnen maken met de daadwerkelijke bouw en inrichting van de nieuwe 
organisatie is het voorliggende principebesluit voorbereid. Het doel van het principebesluit is om 
een principiële keuze te maken voor inrichting van brandweerzorg en hulpverlening binnen een 
geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit 
besluit kan gestart worden met de bouw en inrichting van de nieuwe organisatie. In het principe
besluit worden de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel als financieel, weergegeven. Tevens 
worden de uitgangspunten waaronder de overgang van de gemeentelijke brandweren zal 
plaatsvinden vastgelegd. 

Het voorliggende resultaat mag er ook in financiële zin zijn: in de financiële paragraaf van dit 
principebesluit is een doorkijk gegeven in de kosten voor de gemeenten tot en met 2019. Hierin 
is te zien dat over deze periode een structurele kostenbesparing van bijna € 4 miljoen wordt 
behaald op de brandweer in Twente. In de beginperiode staan hier weliswaar desintegratiekosten 
voor de gemeenten tegenover, maar dit betreffen veelal tijdelijke kosten, die deels worden 
gecompenseerd door de instelling van een solidariteitsfonds. Zo is het mogelijk geweest om met 
een beperking van de herverdeeleffecten en door solidariteit tussen de Twentse gemeenten 
onderling te komen tot de voorliggende verdeling, waarbij alle gemeenten op termijn minder gaan 
betalen aan de brandweer. Zo behalen wij met de beschikbare middelen de beste resultaten. 

Het Algemeen Bestuur VRT heeft op 28 april 2011 een procesnotitie en op 30 mei 2011 een 
projectplan vastgesteld waarin opdracht is gegeven om de overgang naar één brandweer in 
Twente voor te bereiden. Eén van de stappen in deze overgang is het principebes/uit om te 
komen tot één brandweer in Twente. Uitgangspunt is dat per 1 januari 2013 de oprichting van 
één brandweer in Twente gerealiseerd is. Over de verdere voortgang van het traject zal u 
regelmatig geïnformeerd worden. 

Opdracht: 
Verplichte regionalisering brandweer vanuit het Rijk. 
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Aanleiding: 
In oktober 2009 is in de (toenmalige) Bestuurscommissie Veiligheid van Regio Twente een besluit 
genomen over de organisatie en positie van de brandweer in de veiligheidsregio Twente. 
Genoemd besluit ging uit van een brandweer in de veiligheidsregio met lokale basis brandweer
zorg. Aansluitend is in 2010 de uitvoering van dit besluit gestart via het programma brandweer: 
'Samen (verder) bouwen' . In november 2010 is in de Tweede Kamer de motie aangenomen over 
de 'verplichte regionalisering van de brandweer'. Dit heeft er toe geleid dat op 14 februari 2011 
in het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente het groene licht is gegeven voor een proces om 
te komen tot één brandweer in Twente. Dit is verwoord in de procesnotitie en het projectplan 
die op 28 april resp. 30 mei zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur. 

Om een start te kunnen maken met de daadwerkelijke bouw en inrichting van de nieuwe 
organisatie is het voorliggende principebesluit voorbereid. Het doel van het principebesluit is om 
een principiële keuze te maken voor inrichting van brandweerzorg en hulpverlening binnen een 
geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. 

In het principebesluit worden de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel als financieel, 
weergegeven. Tevens worden de uitgangspunten waaronder de overgang van de gemeentelijke 
brandweren zal plaatsvinden vastgelegd. Bij de vervolgstappen wordt er van uitgegaan dat per 1 
januari 2013 de oprichting van één brandweer in Twente gerealiseerd is. Het principebesluit is als 
bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 

Doelstelling: 
Het doel van het principebesluit is om een principiële keuze te maken voor inrichting van 
brandweerzorg en hulpverlening binnen een geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de 
Veiligheidsregio Twente. 

Voorgestelde oplossingen: 

Randvoorwaarden en uitgangspunten 
In het principebesluit zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe organisatie 
vastgelegd. De belangrijkste hiervan zijn hieronder genoemd. Voor een toelichting en onderbou
wing wordt naar het principebesluit verwezen. 

Leidende principes 
Er is gekozen voor een overgang op basis van evolutie en geen revolutie. Hiermee samenhangend 
is afgesproken om de herverdeeleffecten te minimaliseren en hiervoor een solidariteitsfonds op te 
richten. De brandweer is een zelfstandige organisatie binnen de Veiligheidsregio Twente, die zelf 
verantwoordelijk is voor de taakuitvoering en financiën. 

Verlengd lokaal bestuur 
Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de 
brandweer in Twente. De gemeenten bepalen gezamenlijk het beleid en het beheer. De brand
weer voert uit. Er zal worden toegewerkt naar een gedeelde kwaliteitsstandaard, waarbinnen 
differentiatie tussen de gemeenten mogelijk is op basis van verschil in (brand-)veiligheidsrisico's 
en andere kenmerken. 

Bij incidenten blijft de burgemeester zoals nu geïnformeerd via de meldkamer en/of de operatio
nele leiding. De planning & control cyclus sluit aan bij die van de Veiligheidsregio Twente. De 
gemeenteraden blijven direct betrokken bij het beleid van de brandweer door hun rol bij het 
opstellen van het risicoprofiel. Deze risicoprofielen worden in het beleidsplan verwerkt, dat eens 
per vier jaar door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt vastgesteld. Daarnaast 
kunnen de gemeenteraden fysieke veiligheid betrekken bij de integrale veiligheidsplannen die zij 
eens per vier jaar opstellen in het kader van de wijziging in de Gemeentewet. 
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Lokale binding 
Eén brandweer in Twente betekent niet dat de lokale verbondenheid verdwijnt. Deze blijft nu en 
in de toekomst behouden door de rol van de burgemeesters en gemeenteraden binnen de 
brandweer. Ook de vrijwilligers blijven een belangrijke schakel in binnen de brandweerorganisatie. 
Dit is ook geborgd in de visie. Het is van groot belang dat hieraan jaarlijks, in agologie met de 
politie, aandacht wordt besteed en over wordt gerapporteerd. 

Brandweertaken 
Over de dienstverlening zullen per gemeente in de overdracht afspraken worden gemaakt. Het 
gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de dienstverlening als om de wijze waarop op bestuurlijk 
en ambtelijk niveau wordt gecommuniceerd. Uitgangspunt is dat de repressieve organisatie zoals 
deze nu functioneert ongewijzigd overgaat. Hierbij gaat het om zowel de gebouwen, het 
personeel als de repressieve uitgangspunten (dekkingsplan, garantiefactor, opkomsttijden). Ook in 
de toekomstige situatie wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers; op termijn zal mogelijk een 
verschuiving plaatsvinden van enkel inzet voor repressieve taken naar werkzaamheden op gebied 
van brandveilig leven. 

Personeel en organisatie 
Het personeel komt in dienst van de Veiligheidsregio Twente. Uitgangspunten zijn de 
rechtspositie van de ontvangende partij en het huidige budgettaire kader van het totale pakket 
van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor beroepspersoneel en vrijwilligers. De organisatie 
wordt centraal in beleid en ondersteuning en decentraal in de uitvoering. Het onderscheid in 
identiteit van de lokale posten blijft hierbij mogelijk. Voor de bedrijfsvoering, die faciliterend is 
aan het primaire proces, zal met het bedrijfsbureau van de Regio Twente voor een aantal jaren 
afspraken worden gemaakt als voorkeursleverancier. 

Materieel en gebouwen 
Materieel en gebouwen gaan tegen boekwaarde over naar de Veiligheidsregio Twente. Over 
terugkoop van de gebouwen bij mogelijke toekomstige verkoop zullen per gemeente afspraken 
worden gemaakt in een overdrachtsdossier. 

Communicatie 
Over het traject worden alle medewerkers geïnformeerd en wordt met hen gecommuniceerd via 
verschillende kanalen. Doel is om het huidige brede draagvlak voor de vorming van één 
brandweer in Twente te behouden. 

Financiële consequenties 

Boxensysteem 
De financiering van Brandweer Twente vindt plaats op basis van een boxensysteem. In box 1 zijn 
de lokale brandweeractiviteiten ondergebracht op basis van een gefixeerde brandweerbegroting. 
In box 2 zitten de regionale activiteiten, die worden doorgerekend op basis van inwoneraantal. 
Voor de periode van 2013 tot en met 2015 is afgesproken geen taken over te hevelen van box 1 
naar box 2. In deze periode zal onderzoek worden uitgevoerd naar een financieringssystematiek 
waarin het gemeentelijke risicoprofiel een onderdeel vormt. Dit onderzoek moet in 2015 leiden 
tot een bestuurlijk besluit over de financieringssystematiek vanaf 2016 . Hierbij zal als 
randvoorwaarde het beperken van herverdeeleffecten worden genomen. Een instrument dat 
hiervoor wordt ingezet is een extra taakstelling voor de brandweer vanaf 2016 . 

Begrotingskader 
De basis van het begrotingskader zijn de financiële foto's die opgesteld zijn over de begroting 
2 0 1 1 . In een normalisatietraject zijn de opgegeven bedragen vergelijkbaar gemaakt en vertaald 
naar de toekomstige organisatie. De kosten voor de overhead (die hoofdzakelijk bestaan uit 
personeelskosten voor de bedrijfsvoering) zijn hierbij eveneens genormaliseerd. Om de 
begrotingseffecten in de startsituatie te beperken zal enerzijds de brandweer een bezuiniging 
realiseren en is daarnaast gekozen voor het instellen van een solidariteitsfonds. Dit fonds zal voor 
€ 1 miljoen worden gevuld vanuit de Veiligheidsregio Twente en bij de Regio Twente is een 
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verzoek in behandeling tot een bijdrage van € 1,5 miljoen. Te zijner tijd neemt de Regioraad een 
definitief besluit over dit verzoek. Het fonds zal uitkeren in de periode 2013-2015 . 

Relatie tot de gemeentelijke taakstellingen 
In de afgelopen jaren hebben de Twentse gemeenten een beleid gevoerd waarbij voor de 
brandweer investeringen zijn gerealiseerd en efficiency-maatregelen zijn getroffen. De kosten 
voor de brandweer vormen daarmee voor alle gemeenten door de jaren heen een wisselend 
beeld. 

Om een vergelijkbaar financieel ijkpunt te creëren is zoals eerder aangegeven een financiële foto 
opgesteld, waarbij de brandweerbegroting voor 2011 als uitgangspunt geldt. De hieraan 
voorafgaande investeringen en efficiencymaatregelen worden hiermee bevroren. 

Het formele moment om te komen tot één brandweer in Twente is 28 april 2011 . Op deze datum 
is de procesnotitie door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met daarin de transitieafspraken. 
Hierin is onder andere vastgelegd dat nieuwe taakstellingen voor de brandweer op gemeentelijk 
niveau geen effect zullen hebben op de berekening van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2 0 1 3 . 

Desin tegra tiekos ten 
De desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten waarvoor geen dekking meer is als gevolg 
van de afsplitsing van de brandweer) blijven bij de gemeente. Het is een gezamenlijke opdracht 
van Brandweer Twente en gemeenten om de desintegratieschade zoveel mogelijk op te lossen. 
Daarom gaan Brandweer Twente en de gemeenten hierover met elkaar in gesprek. 

Bij één van de oplossingsrichtingen, te weten overname van het personeel, wordt gestreefd naar 
een evenwichtige verdeling van de beschikbare vacatureruimte naar rato van de desintegratie-
lasten van de afzonderlijke gemeenten. Alle gemeenten zullen hierbij gelijk worden behandeld en 
gelijke mogelijkheden krijgen bij de invulling van vacatures met gemeentelijk personeel. Wel zullen 
kwaliteitseisen worden gesteld aan het over te nemen personeel. 

Nadere uitwerking van het traject om de desintegratiekosten te beperken vindt in 2012 plaats in 
overleg met de gemeentesecretarissen. Zij zullen in hun traject afspraken maken over de 
mogelijkheid tot het verstrekken van trekkingsrechten. De kosten voor de desintegratie blijven bij 
de gemeenten. Het genoemde solidariteitsfonds wordt ook voor dit doel ingezet. 

Overige thema's 
Voor een beperkt aantal gemeenten worden kosten gemaakt in het kader van het Functioneel 
Leeftijdsontslag. De regeling hieromtrent vallen buiten dit principebesluit en zal apart met de 
betreffende gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo) worden opgepakt. 

De effecten van arbeidsvoorwaarden en overgangsprotocoi konden niet worden meegenomen in 
het principebesluit, omdat deze nog onderwerp zijn onderhandeling met de vakbonden. De 
resultaten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2013 . 

Situatie Hellendoorn 
Een geregionaliseerde brandweerorganisatie leidt tot een doelmatige besteding van publieke 
middelen en biedt de burger meer garanties voor een kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg. 
Het is van belang dat er door de vorming van één brandweer Twente een stap wordt gezet in de 
ontwikkeling, om een kwaliteitsverbetering en hogere doelmatigheid van de brandweer te 
realiseren. Om de lokale binding te borgen is het van groot belang dat jaarlijks wordt 
gerapporteerd over de behaalde resultaten en de voortgang. 

Over de vergunning en handhavingstaken dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. Het 
is van belang dat ook de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten hierbij betrokken wordt. 
Voor Hellendoorn is het van belang dat er m.b.t. handhaving en toezichtstaken goed gekeken 
wordt hoe we deze taken het slimst kunnen organiseren. 
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Het afgelopen jaar is het principebesluit zorgvuldig voorbereid. Er is een intensief traject gestart 
met de ambtelijke financiële vertegenwoordigers van de Twentse gemeenten om te komen tot de 
invulling van de financiële paragraaf die breed gedragen wordt. Hellendoorn heeft aandacht 
gevraagd voor een aantal specifieke zaken; de overhead verdeelsystematiek, de desintegratie
kosten, de financieringssystematiek op lange termijn en een aanvullende bezuinigingsopdracht. 
Aan alle punten die door Hellendoorn zijn ingebracht is (gedeeltelijk) tegemoetgekomen in het nu 
voorliggende principebesluit. In het huidige voorstel wordt de overhead verdeeld d.m.v. de 
genormeerde verdeelsleutel. Er wordt een solidariteitsfonds gevormd van € 2,5 miljoen om 
gemeenten 3 jaar lang tegemoet te komen in de desintegratiekosten. Er worden afspraken 
gemaakt over een onderzoek naar de toekomstige financieringssystematiek en er wordt 
aanvullend bezuinigd door de Veiligheidsregio Twente. 

In onderstaande tabel worden de financiële consequenties voor Hellendoorn weergegeven. 
In 2013 wordt van de gemeente Hellendoorn een bijdrage gevraagd van € 2.095.888,- - . Uit de 
gemeentelijke brandweerbegroting 2011 blijkt dat Hellendoorn per jaar € 2.338.709 begroot 
heeft t.b.v. de brandweer. Ten opzichte van de begroting 2011 is de bijdrage in 2013 
€ 2 4 2 . 8 2 1 , - lager. Dit bedrag is beschikbaar voor het oplossen van de desintegratieopgave van 
€ 534.041, - - . Per saldo resteert er vervolgens nog een opgave van maximaal € 291.220, - - in 
2013 . Indien we er niet in slagen deze desintegratieschade terug te dringen wordt de gemeente 
Hellendoorn geconfronteerd met dit tekort. In onderstaande tabel staan ook de consequenties 
voor de ander jaren uitgewerkt. 

Financiële consequenties gemeente Hellendoorn 

1. Jaar 
Begrote bijdrage 
Hellendoorn 

3. Verschil t.o.v. 
financiële foto 

4. Desintegratie 5. Resterende 
risico opgave (3 + 4) 

2011 € 2.338.709 n.v.t n.v.t n.v.t 

2013 € 2.095.888 e | J 242.821- € 534.041 € 291 220 
2014 2.127.874 € f ï 210.835- e 534.041 € i 323.206 
2015 € 2.127.874 € fH 210.835- € 534.041 e 323.206 
1 1 1 1 : € 2 .133 .777 € 204 .932- € 534.041 € 329.109 

• I I I € 2 .131 .629 € ••' 207 .080- € 534.041 € 326.961 

• 1 1 1 € 2 .126 .305 € 212.404- € 534.041 € 321.637 
2019 € 2.120.981 € 217.728- 534.041 € : 316 .313 

De financiële tegemoetkoming uit het compensatiefonds, om de desintegratieschade te beperken, 
is reeds verwerkt in bovenstaande cijfers. Zoals eerder in deze nota is vermeld zal een 
gezamenlijk traject van Brandweer Twente en de individuele gemeente worden gestart. 
Geprobeerd wordt om op organisatorische wijze maatregelen te treffen om de 
desintegratieschade terug te dringen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven in 
hoeverre wij daarin slagen. De komende maanden wordt dit nader uitgewerkt. De financiële 
consequenties worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2013 . Enkele concrete 
denkrichtingen om de desintegratieschade terug te dringen die vermeld staan in het 
principebesluit zijn: 

Kostenbesparing Clusterbureau 
Overname van personeel / gebruik maken trekkingsrechten 
Termijn oplossing: personeelsverloop 
Termijn oplossing: nieuw werk uit decentralisaties 

Hoewel de desintegratiekosten voor Hellendoorn fors blijven en het een hele opgave wordt deze 
op termijn volledig terug te dringen wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggend voorstel. 
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Het huidige voorstel doet recht aan de belangen van de individuele gemeenten en de lasten 
worden op een acceptabele manier verdeeld. 

Belangrijk voor Hellendoorn is wel dat er harde afspraken worden gemaakt m.b.t. de lange 
termijn financieringssystematiek. We starten nu op basis van historie maar moeten toe naar een 
objectief verdeel model. Het is van groot belang dat er vanaf 2016 een geobjectiveerde, 
transparante en zuivere verdeelsystematiek wordt gehanteerd om de kosten te verdelen. Een 
goede verdeelsleutel dient de komende jaren uitgewerkt te worden. Hoe dit precies zal uitpakken 
is op voorhand niet aan te geven, maar we hebben goede hoop dat dit tot een lagere bijdrage zal 
leiden. 

Besluitvormingsproces 
Het voorliggend principebesluit is op 22 februari 2012 door het Algemeen Bestuur Veiligheids
regio Twente vastgesteld als voorgenomen besluit. In de vergadering van 21 februari 2012 is dit 
door ons college bekrachtigd. 

Gelijktijdig aan dit proces is het voorliggende principebesluit voorgelegd aan de Bijzondere 
Ondernemingsraad, samengesteld uit de 14 gemeenten en de Veiligheidsregio Twente, om te 
adviseren over de nieuwe organisatie. Na behandeling door de 14 gemeenteraden en de 
Bijzondere Ondernemingsraad, zal het principebesluit waar nodig en wenselijk worden aangepast 
en voor een definitief besluit aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente worden 
aangeboden. 

In het proces om te komen tot één brandweer in Twente, zal de lokale uitwerking van het 
definitieve besluit worden voorgelegd aan de 14 gemeenteraden. Daarnaast zal in de loop van 
2012 de gemeenschappelijke regeling worden aangepast en voorgelegd ter instemming. 

1. In te stemmen met het voorliggende principebesluit om één brandweerorganisatie in 
Twente in te richten, als onderdeel van Veiligheidsregio Twente, waarin de 
brandweerzorg en hulpverlening worden ondergebracht. 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering 
hiervan, zoals beschreven in het voorliggende principebesluit. 

Planning: 
Definitieve vaststelling van het principebesluit heeft plaats in het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Twente van 4 juni 2012 

Concept Besluit: 

1. In stemmen met het voorliggende principebesluit om één brandweerorganisatie in Twente 
in te richten, als onderdeel van Veiligheidsregio Twente, waarin de brandweerzorg en 
hulpverlening worden ondergebracht. 

2. In stemmen met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering 
hiervan, zoals beschreven in het voorliggende principebesluit. 

Voorstel 

Nijverdal, 13 maart 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De tan •cte-bucgenjeester. 

H .G .M. Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BA, 
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Advies commissie(s): 
De commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen gaat akkoord met agendering voor de 
raadsvergadering van 17 april 2012 . De afspraken over de gebouwen + de situering komen nog 
op papier. 

Nr. 12INT00650 Nijverdal, 17 april 2012 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzjlter-r-^ 

(J^J tW- " xv7^ - ' 

Bijlagen: 
Principebesluit 'Eén Brandweer Twente ' , versie 23 februari 2012 
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1 In te stemmen met het voorliggende principebesluit om één brandweerorganisatie in 
Twente tn le richten, als onderdeel van Vetlighcidsregio Twente, waarin de 
braridweerzioig en hulpverlening worden ondergebracht 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering 
hiervan, zoals besrhrevrm in het «mrliggende principebestuit 

3 !n tc stemmer, met de instelling wn yen solidariteitsfonds met een omvang van €2,5 
min waarbij €1,0 min wordt gevuld door de veiligheidsregio Twente en by de Reqio 
Twente een verzoek in behandeling is tot een bijdrage van €1,5 min 

4 Het principebesluit met de status voorgenomen besluit voor instemming voor te legqen 
aan de afzonderlijke colleges en gemeenteraden. 

5. Het principebesluit met de status voorgenomen besluit voor advies voor te leggen aan 
de Bijzondere Ondememingsra>d: 
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nleiding en doe! pr incipebeslui t 

De samenleving wordt steeds complexer. Dit vraagt om een steeds professionelere 
brandweer die is voorbereid op incidenten met een steeds diverser karakter. Tegelijkertijd 
vraagt de samenleving om een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. 
Om dit te bereiken hebben de veertien Twentse burgemeesters de weg ingeslagen van de 
schaalvergroting van de brandweer. Dit is een middel om te komen tot meer veiligheid 
voor de Twentse burgers voor een goede prijs. 

De uitgangspunten voor de inhoudelijke slag die gemaakt wordt staan hieronder 
weergegeven. Het voorliggende resultaat mag er ook in financiële zin zijn: in de financiële 
paragraaf van dit principebesluit is een doorkijk gegeven in de kosten voor de gemeenten 
tot en met 2019. Hierin is te zien dat over deze periode een structurele kostenbesparing 
van bijna 4 min. euro wordt behaald op de brandweer in Twente. In de beginperiode staan 
hier weliswaar desintegratiekosten voor de gemeenten tegenover, maar dit betreffen 
tijdelijke kosten, die deels worden gecompenseerd door de instelling van een 
solidariteitsfonds. Zo is het mogelijk geweest om met een beperking van de 
herverdeeleffecten en door solidariteit tussen de Twentse gemeenten onderling te komen 
tot de voorliggende verdeling, waarbij alle gemeenten minder gaan betalen aan de 
brandweer. Zo behalen wij met de beschikbare middelen de beste resultaten. 

Wat bereiken we met één brandweer in Twente? 

Met de vaststelling van de procesnotitie1 om te komen tot één brandweer in de 
Veiligheidsregio Twente zijn de piketpalen voor de schaalvergroting van de brandweer 
geslagen. Met deze stap worden landelijke ontwikkelingen (politiek, bestuurlijk, juridisch) 
gevolgd, maar niet zonder meer. In algemene zin is de beoogde meerwaarde voor de 
brandweer: 

1: Kwaliteit, continuïteit en capaciteit 
e Kennis en kunde worden gebundeld; 1 x 14 in plaats van 14 x 1. 

2: Toekomst & dóórontwikkeling 
• (gefaseerd) Voldoen aan de eisen vanuit de Wet veiligheidsregio's, waarin onder 

andere de mogelijkheid om de brandweertaken in gemeentelijk verband uit te 
voeren is vervallen; 

' Procesnotitiê Eén Brandweer Twente, Definitief, AB Veiligheidsregio I wente28apni 2011 
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• Doorontwikkeling van het brandweervak en de brandweerorganisatie zoals onder 
andere beschreven in de Strategische Reis2 (thema's als brandveilig leven, kennis en 
onderzoek, risicodifferentiatie en 'nieuwe repressie'). 

3: Adequate en professionele organisatie 
• Voldaan moet worden aan wettelijke vereisten en landelijke gangbare normen; 
• Garantie voor dienstbaarheid aan het lokale bevoegd gezag door vorm en inhoud te 

geven aan actieve informatie-uitwisseling; 
• Streven naar een brandweerorganisatie die voor het gehele gebied leidt tot 

adequate hulpverlening tegen maximaal dezelfde kosten en waar mogelijk tot 
kostenbesparing; 

• De basisbrandweerzorg leveren op het niveau van de lokale gemeenschap (dicht bij 
de burgers, dichtbij lokaal bestuur en dicht bij de brandweermedewerkers); 

• Bureaucratie dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. 

Bij de vaststelling van de procesnotitie is afgesproken om meer specifieke 
randvoorwaarden en (financiële) uitgangspunten ten aanzien van de in te richten 
brandweerorganisatie, naar aanleiding van de bestuurlijke discussie, in de visie op 
brandweer Twente en het organisatieplan op te nemen. 

Inmiddels is hieraan deels invulling gegeven doordat alle veertien brandweerorganisaties 
Twente in de visie 'Brandweer Twente over morgen, visie op één brandweer in Twente'3 

hebben vastgelegd waarom zij hun krachten willen bundelen: vanuit hun passie voor 
veiligheid en hulpverlening in de samenleving met minder slachtoffers en schade. 

Leidende principes hierbij zijn, zoals genoemd in de visie: 

• Een complexe samenleving stelt hoge eisen aan veiligheid. Brandbestrijding en 
hulpverlening worden steeds moeilijker en meer effect kan worden bereikt door 
voorlichting en gedragsverandering bij burgers en bedrijven. Het motto is: bewuster en 
verstandiger worden op het gebied van brandveiligheid met meer eigen 
verantwoordelijk heid. 

• De infrastructuur wordt steeds complexer. Zo worden steden drukker en zijn 
gebouwen steeds vaker combinaties van bijvoorbeeld woningen, winkels en 
voorzieningen van vervoer. De samenwerking met scholen, woningbouwcorporaties, 
de branche van installateurs, de meubelindustrie en verzekeraars wordt inde toekomst 
belangrijk. 

• De belastbaarheid van brandweermensen moet daarbij acceptabel blijven. Steeds meer 
stenen in de kruiwagen gooien is op termijn niet behulpzaam, vernieuwen en enten 
op de veranderende omstandigheden wel. 

2 Publicatie NVBR: Strategische reis als basis voorvemieuwing, 'de Brandweer over morgen' (2010). 

3 Brandweer Twente Over Morgen, Visie op één brandweer in Twente, Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente 7 

november 2011 
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• Tenslotte wil Brandweer Twente dat veiligheid betaalbaar blijft en gehouden wordt. 
Hierbij worden efficiencyverbeteringen en besparingen toegepast waar dat kan, en 
investeringen in innovatieve ontwikkelingen waar dat moet. 

Door de inrichting van Brandweer Twente zal een organisatie ontstaan die voldoende 
slagkracht heeft om aan bovenstaande principes invulling te geven. De visie is door de 
Twentse burgemeesters omarmd en is definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Het 
voorliggende Principebesluit borduurt hier op voort. 

Wat betekent één brandweer Twente voor de lokale binding? 

Eén brandweer in Twente betekent niet dat de lokale verbondenheid verdwijnt Deze blijft 
nu en in de toekomst behouden. Dit is zichtbaar door de rol van de burgemeesters en 
gemeenteraden binnen de brandweer. Ook de vrijwilligers blijven een belangrijke schakel 
in binnen de brandweerorganisatie, zoals vastgelegd in de visie: 

• Brandweer Twente is geworteld in de Twentse samenleving. Dit is zichtbaar door haar 
wijze van samenwerking met en participatie met bestuur, burgers, instellingen en 
bedrijven. 

• Brandweer Twente werkt samen, stuurt en participeert in netwerkconstructies met 
Twentse bedrijven en organisaties om gezamenlijk de brandveiligheid in de 
samenleving te verbeteren en te borgen. 

• Onze vrijwilligers symboliseren de verviochtenheid met de maatschappij en de Twentse 
samenleving. Zij staan midden in die samenleving en zijn een belangrijke schakel in het 
veld van brandweer, burgers en ondernemers. 

• Brandweer Twente staat in contact met gemeenteraden en hun bestuurders; zij zijn 
actief betrokken bij en verantwoordelijk voor de veiligheid in Twente. Zij zijn de 
ambassadeurs op lokaal niveau en goed geïnformeerd over het reilen en zeilen. 

« Brandweer Twente is een aantrekkelijke werkgever voor professionals en biedt ruimte 
aan vrijwilligers. De juiste mensen werken op de juiste piek trots en gepassioneerd aan 
brandveilig leven, veiligheidsadvisering en slimme repressie. Alle generaties doen mee. 

Hoofdstuk 2.2 van dit principebesluit gaat verder in op de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de bestuurlijke betrokkenheid volgens het model van verlengd lokaal bestuur. 
In het organisatieplan zal een verdere uitwerking plaatsvinden van de manier waarop 
lokale betrokkenheid wordt geborgd. 
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Wat ging aan dit principebesluit vooraf? 
Het principebesluit is één van de stappen in het traject naar één brandweer in Twente. 
In oktober 2009 is in de (toenmalige) Bestuurscommissie Veiligheid Regio Twente 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'4. In november 2010 is in de Tweede Kamer de motie 
aangenomen over de 'verplichte regionalisering van de brandweer'. Dit heeft ertoe geleid 
dat op 14 februari 2011 in het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente het groene licht 
is gegeven voor een proces om te komen tot één brandweer in Twente. Dit is verwoord in 
de proces notitie5 en het projectplan6 die op 28 april resp. 30 mei zijn vastgesteld in het 
Algemeen Bestuur. 

Waarom dit principebesluit? 
Het doel van het principebesluit is om een principiële keuze te maken voor inrichting van 
brandweerzorg en hulpverlening binnen een geregionaliseerde organisatie, als onderdeel 
van de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit besluit kan gestart worden met de bouw 
en inrichting van de nieuwe organisatie. 
Daarom worden in het voorliggende document de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel 
als financieel, weergegeven. Tevens worden de uitgangspunten waaronder de overgang 
van de gemeentelijke brandweren zal plaatsvinden vastgelegd. Bij de vervolgstappen 
wordt ervan uitgegaan dat per 1 januari 2013 de oprichting van één brandweer in 
Twente gerealiseerd is. 

Dit principebesluit wordt in eerste instantie genomen door het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Twente, waarna het als voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de 14 
colleges en gemeenteraden en de Bijzondere Ondernemingsraad. 

Hoe is het principebesluit opgebouwd? 
Allereerst wordt ingegaan op de wettelijke context en de rol van de lokale en regionale 
bestuurders. Daarna komt de visie op de toekomstige organisatie aan de orde. Aansluitend 
wordt ingegaan op een aantal organisatorische thema's. Financiën is in een apart 
hoofdstuk opgenomen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het besluitvormingstraject 
en de risico's. 

4 Programma Brandweer, samen (verder) bouwen. Versie3, april 2010 
5 Procesnotitie Eén Brandweer Twente, Definitief, AB Veiligheidsregio Twente 28 april 2011 
6 Projectplan Eén Brandweer Twente, versie 1.0 Definitief, AB Veiligheidsregio Twente 30 mei 2011 
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Wettel i jk kader en bestuurl i jke rol len 

2.1 Wettelijk kader 
De Wet veiligheidsregio's (WVR) is 1 oktober 2010 van kracht geworden. Deze wet heeft 
als doel om een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, 
de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één 
regionale bestuurlijke regie te realiseren (artikel 10). De Brandweerwet 1985, de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (WGHOR) en de Wet rampen en 
zware ongevallen (WRZO) zijn in de wet geïntegreerd. 

De gemeente is vanuit de WVR onder andere belast met het organiseren van de 
brandweerzorg (artikel 2). Dit houdt in het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, 
het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al 
hetgeen daarmee verband houdt, alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor 
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. De gemeenteraad steltvoor deze 
taak regels in een brandbeveiligingsverordening vast (artikel 3). Ook de taken voor de 
gemeente voor wat betreft het gezag bij brand, ongevallen en rampen en de 
informatievoorziening hieromtrent zijn in de wet bepaald (artikel 4, 5 en 7). 
De in de wet vastgelegde eisen aan de geregionaliseerde brandweer zijn drieledig (artikel 
25): 

1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de 
volgende taken uit: 

o het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
o het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen 

anders dan bij brand; 
o het waarschuwen van de bevolking; 
o het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 
o het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de 

brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

2. De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

3. De brandweer staat onder leiding van een commandant 

In de Memorie van Toelichting van de wet is aangegeven dat de wet een belangrijke stap 
is in de ontwikkeling om een kwaliteitsverbetering en hogere doelmatigheid van de 
brandweer te realiseren. Een geregionaliseerde brandweerorganisatie leidt tot een 
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doelmatige besteding van publieke middelen en biedt de burger meer garanties voor een 
kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg. 
In een geregionaliseerde brandweer is sprake van één organisatie met een éénhoofdige 
leiding, waarbij personeel in dienst is van de veiligheidsregio en het beheer op regionaal 
niveau is ingericht. De organisatie is ondergeschikt aan het bestuur van de 
veiligheidsregio. Beslissingen aangaande taakuitvoering en inzet ligt na de wetswijziging 
bij de veiligheidsregio en niet meer bij de gemeente. 
Het voorstel voorziet in het onderbrengen van de huidige gemeentelijke brandweertaken 
in het regionale brandweerkorps waarvoor, conform de gemeenschappelijke regeling, het 
bestuur van de veiligheidsregio de verantwoordelijkheid draagt. Het bestuur van de 
veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten binnen de 
veiligheidsregio (art. 11.1) en deze zullen in de eigen gemeenteraad verantwoording 
afleggen over de aansturing en prestaties van de regionale brandweer. De systematiek die 
ten grondslag ligt aan de Wet Veiligheidsregio's blijft dus ongewijzigd. De burgemeesters 
blijven via het bestuur van de veiligheidsregio's ook verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid met betrekking tot de vrijwilligers in de regio. De gemeenteraad heeft 
onder anderen een directe adviestaak bij het opstellen van het wettelijke risicoprofiel (art. 
15.3). 

Proces 
Zoals aangegeven is de Wet veiligheidsregio's (WVR) op 1 oktober 2010 van kracht 
geworden. In november 2010 is een motie aangenomen waardoor de mogelijkheid om 
brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren vervalt (vervallen van artikel 26 tot 
en met 29). Dit betekent dat er op basis van de WVR sprake is van de verplichting om te 
komen tot één brandweer per veiligheidsregio. 
Eind juli 2011 is het wetsvoorstel in verband met de volledige regionalisering van de 
brandweer in behandeling genomen door de Tweede en Eerste Kamer. De wet treedt naar 
verwachting in de loop van 2012 inwerking bij Koninklijk Besluit. Na dit tijdstip moet 
binnen een bij Koninklijk Besluit vastgestelde termijn door het college van B&W en de 
gemeenteraad van de gemeente worden besloten om de gemeentelijke brandweer samen 
te voegen met de brandweer van de Veiligheidsregio en daarmee te ontvlechten uit de 
gemeente. Tevens dient aansluitend de gemeenschappelijke regeling van de 
Veiligheidsregio te worden aangepast. 

2.2 Interactie lokaal bestuur, regionaal bestuuren ambtelijke organisatie 
Met de oprichting van Veiligheidsregio Twente zijn de verhoudingen tussen de lokale 
besturen en de veiligheidspartners gewijzigd. In het organisatieplan Veiligheidsregio 
Twente (VRT)7 staat dit beschreven. De samenstelling en rol van de verschillende partijen is 
weergegeven op het niveau van regionaal bestuur, lokaal bestuur en ambtelijk 
management. 

7 Organisatieplan VRT, Definitief, AB Veiligheidsregio Twente11 april 2011 
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Ook bij de inrichting van één brandweer in Twente zullen de verhoudingen tussen 
bestuurders en de brandweerorganisatie wijzigen. Uitgangspunt voor de inrichting is het 
model van het 'verlengd lokaal bestuur'. 

Verlengd lokaal bestuur " _ _ _ _ _ _ 

Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben 
over de brandweer in Twente. De gemeenten bepalen gezamenlijk het beleid en het 
beheer. De brandweer voert uit. 
De bestuurlijke betrokkenheid van de gemeenten is zowel inhoudelijk als financieel. Het 
betreft de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid waaronder 
brandveiligheid door inbreng van lokale ambities en wensen. Daarnaast is er de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid als lid van het Algemeen Bestuur voor de 
brandweerorganisatie als geheel. Binnen de regio wordt toegewerkl naar een gedeelde 
kwaliteitsstandaard Daarbij is afhankelijk van de veiligheidsrisico's en andere kenmerken 
differentiatie mogelijk on noodzakelijk 
De bestuurlijke aansturing wordt geborgd middels de planning en control cyclus die 
onderdeel is van de cyclus van de Veiligheidsregio Hierin zijn de elementen van 
beleidsplannen, begroting en jaarrekening vertegenwoordigd, waarmee de 
verantwoordtngscydus wordt doorlopen. Ook tussentijdse informatievooraening in de 
vorm van repressieve- en managementrapportage (reraps en maraps) maken deel uit van 

up praktische sturing berust vooral op directe afstemming en contact tussen gemeente en 
brandweer Zij kunnen elkaar op drie niveaus vinden op strategisch niveau, tactisch niveau: 
en op operationeel niveau. Op ambtelijk niveau heeft de brandweerorganisatie op de 
verschillende niveaus (leidinggevend en medewerker) een vast aanspreekpunt voor do 
gemeente in het organisatieplan wordt dit verder uitgewerkt. 
Bij incidenten wordl de burgemeester 7oals nu geïnformeerd vta de meldkamer en/of de 
operationele leiding (officier van dienst, hoofdofficier van dienst of de commandant van 
uieiisi) volgens de afijespiokeri werkwijze 

De gemeenteraden blijven direct betrokken bij het beleid van de brandweer door hun rol 
bij het opstellen van het risicoprofiel. Deze risicoprofielen worden in het beleidsplan 
verwerkt, dat eens per vier jaar door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt 
vastgesteld. 

Daarnaast kunnen de gemeenteraden fysieke veiligheid betrekken bij de integrale 
veiligheidsplannen die zij eens per vier jaar opstellen in het kader van de wijziging in de 
Gemeentewet. 
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en organisat ie op hoofd l i jnen 

3.1 Randvoorwaarden 
In de procesnotitie en het projectplan is de intentie uitgesproken om één brandweer in 
Twente te gaan vormen. Met de bestuurders is hierover van gedachten gewisseld in de 
bestuurlijke conferentie van 24 juni 2011. De basisgedachte die hieruit naar voren is 
gekomen is om in het proces evolutie leidend te laten zijn en geen revolutie. Dit is de basis 
voor de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten die worden gehanteerd voor de 
inrichting van één brandweer in Twente: 

Randvoorwaarden voor de inrichting van Eén 8randweer Twente 

Heiverdelingseffecten zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is onder andeie gedaan 
door toepassing van h*t solidariteitsbeginsel voor 
profiteren alle gemeenten mee bij de vorming van één' 
van de financiële normalisatie zal voor de gemeenten geen 
begroting plaatsvinden. 
Na verloop van tijd kan de kosten-verdehng aangepast worden o 
o.b.v. het inwoneraantal ervbf risicoprofiel) wijzigt. De „ 

De brandweer is een zelfstandige organisatie binnen de veiligrsekJsfegio, verarttwi 
voor taakuitvoering erv financiën, met de 14 Twentse gpmppnton ak f>ïgenaar Di 
consequentie dat personeel en alle materialen en gebouwen overgaan m$r d* _ : 

organisatie. De brandweer stuurt vervolgens op efficiënte inri* 
onder het afleggen van verantwoordelijkheid aan het bestuur» 
Ei vindt een rechtvaardige en redelijke beschikbaarstelling ot overdracht van ge 
eigendommen plaats. 

De rechtspositie van de ontvangende partij, de Veiligheidsregio Twente, Is het t$ 
punt Ais uitgangspunt geldt dat liet totale pakket van rechts|èsttl|ip!ïig 
voorwaarden voor beroepspersoneel en vrijwilligers binnen 
budgetjaire kader blijft.. ..... . - y . ; ï f c : . , . K ^ , . . ^ 

3ngs-
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van de uitvoering van de 

•n voor een efficiënte en effectieve tnrichtinq van de! 

instroomprofielen, 

tiebepaald. Voor 
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3.2 Visie 
De richting van de nieuwe organisatie is beschreven in de visie Brandweer Twente Over 
Morgen8. Het huidige proces van de vorming van één Brandweer in Twente is een stap in 
een meerjarig perspectief voor de ontwikkeling van de brandweerorganisatie. 

Op weg paar rme?getr iffflfflpfflfflffly 

Vut i rae* - Gastere AIS!» i vtfetVK W S OW i ararAeHigheid: ftpss \ 

i i VcxirkümiT:. bfsrei 'Stiah-rgiiitit: 
! ^egiorratiïïrsrcg ! Siinircr: is^resjift res' ^ x 

Leidend hierin is 'de verantwoordelijkheid die Brandweer Twente voelt voor de 
(brand)veiligheid en de continuïteit in de samenleving. De 'droom' van Brandweer Twente is 
om een voortvarende, deskundige en zakelijke organisatie te zijn die midden in de Twentse 
maatschappij staat en die met 'hart en ziel' werkt aan veiligheid voor de Twentse 
gemeenschap. En om daarmee meer levens te redden en te zorgen voor minder branden, 
minder slachtoffers en minder schade. Brandweer Twente blijft zoeken naar de 
mogelijkheden voor slimmere en effectievere brandbestrijding en hulpverlening en heeft 
tevens versterkt aandacht voor preventie en het verstandiger en bewuster maken van de 
Twentse burgers en bedrijven op het gebied van brandveiligheid. Er wordt een beroep 
gedaan op meereigen verantwoordelijkheid. 

Het rendement van de activiteiten in relatie tot de kosten voor de samenleving zullen in de 
toekomst sturend zijn: met de beschikbare middelen de beste resultaten behalen én in 
samenwerking met (nieuwe) partners. 

Brandweer Twente staat in de toekomst niet alleen voor bestrijden ('beperken effect'). Juist 
voorkomen en nazorg ('verkleinen kans') krijgen steeds meer aandacht. Kennis wordt de 
basis voor alle activiteiten.' 

We streven er naar dat de brandweer voor de burgers betaalbaar, voor bestuurders 
uitlegbaar en voor de medewerkers behapbaar is en blijft. 
De integrale tekst van de visie Brandweer Twente Over Morgen is in het Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Twente van 7 november 2011 vastgesteld. 

' Brandweer Twente OverMorgen, Visie op één brandweer in Twente, Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente7 

november 2011 
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3.3 Bestuur en organisatie 
Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente. In het organisatieplan 
Veiligheidsregio Twente, dat in december 2010 is vastgesteld in de bestuurscommissie 
Veiligheid, zijn de kaders gegeven van de Veiligheidsregio en de wijze waarop afstemming 
met de Twentse bestuurders zal plaatsvinden. De taken die de brandweer heeft binnen de 
Veiligheidsregio zijn hierin vastgelegd: advisering, beleid en onderzoek, coördinatie van de 
specialistische brandweertaken, operationele voorbereiding, ondersteuning van de 
commandant brandweer en daadwerkelijk optreden. Vanuit het regionale deel van de 
brandweer wordt een bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire taken van de VRT. 
Momenteel bestaat de brandweer uit 14 lokale korpsen, die in de dagelijkse praktijk 
samenwerken in vijf clusters, en een bureau voor Strategie en Ondersteuning waarin de 
regionale taken zijn verankerd. 

De inrichting van één brandweerorganisatie zal worden uitgewerkt in een organisatieplan. 
Dit op basis van het principebesluit door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente. 
Basis-uitgangspunten bij de inrichting van de nieuwe organisatie zijn: 

Basisuitgangspunten voor de inrichting van Eén Brandweer Tvyente , : ;. 

Éénhoofdige leiding (de commandant brandweer) 
Proces- en taakgestuurcie organisatie met vraaqgestuurde ondersteuning 

Duidelijke aanspreekpunten voor gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) 
Strategische (richten) en tactische (inrichten) taken via het managementteam, operationele 
(verrichten) taken in de lijnorganisatie 
Vakinhoudelijke ontwikkeling binnen een werkveld wordt belegd binnen de lijnorganisatie 
en wordt; in het kader van kwaliteitszorg gestjmuleenri via de teertyclus 

Brandweer Twente is een proces- en taakgestuurde organisatie. De primaire processen zijn 
de brandweer specifieke processen risicobeheersing en incidentenbestrijding, waarbij 
operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor 
risicobeheersing en incidentenbestrijding. Deze processen vormen samen de 
brandweerveiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle 
overige processen (bedrijfsvoeringstaken) in de nieuwe brandweerorganisatie zijn eveneens 
ondersteunend. Door de oprichting van één brandweer in Twente zullen de processen, die 
nu veelal 14 keer georganiseerd zijn, beter op elkaar afgestemd worden, waardoor de 
samenwerking en efficiëntie wordt vergroot. 

Definitief d.d. 20120223 



In de visie zijn de principes vastgelegd die leidend zijn voor de sturing van de organisatie: 

Principes uit visie Eén Brandweer Twente .... . . . . . . . . .. 

Centraal m beleid en ondersteuning, voor een stabiele organisatie is eenheid in beleid en 
ondersteuning essentieel. De omwikkeling van het brandweervak wordt centraal 
opgepakt m vakgroepen. 
Decentraal in uitvoering: uitvoering van de incidentbestrijding als primair proces wordt 
georganiseerd in clusters. De operationele aansturing ten behoeve van inzetbaarheid, 
planning en procedures wordt opgepakt per cluster Fr wordt daarbij rekening gehouden 
met voldoende ruimte voor de wrantwoofdelijkheid van kazernes binnen duidelijke en 

Brandweer Twente is een belangrijke partner in de Veiligheids regio Twente en neemt 
verantwoordelijkheid voor een proactieve inzet en een optimale samenwerking. 
Brandweer Twente werkl met jaarplannen voor de uitvoering en de vakgroep-activiteiten, 
alsmede met op elkaar afgestemde planning en control cycli ten behoeve van een goede 
aansturing en verantwoording van resultaten. 

Kennis is de basis van alle activiteiten. Drt komt bijvoorbeeld terug in onze kennis en 
expertise over brand, brandonderzoek, brandverloop en het voorkomen van brand. Ook 
zi|n vakbekwaamheid en lerend vermogen een integraal onderdeel van de 
bedrijfsprocessen van Brandweer Twente. 

In het organisatieplan wordt de nieuwe organisatie beschreven, zowel voor wat betreft de 
taakinhoud als de benodigde mensen en middelen om deze taken te kunnen uitvoeren. De 
structuur wordt gepresenteerd aan de hand van organogrammen en een beschrijving van 
de wijze van richten, inrichten en verrichten binnen de organisatie. Ook wordt ingegaan 
op de relatie met de omgeving. In een separaat functieboek worden de functies, die 
voortkomen uit het organisatieplan beschreven. In het vierde kwartaal van 2011 is gestart 
met de voorbereidingen op het opstellen van het organisatieplan en functieboek. Naar 
verwachting zullen beiden in het voorjaar van 2012 worden aangeboden aan het 
Algemeen Bestuur VRT ter vaststelling en voor advies aan de Bijzondere 
Ondernemingsraad (BOR). 

Inrichting bedrijfsvoering 
Het onderdeel bedrijfsvoering is 'anders' omdat het niet alleen voor de brandweer wordt 
ingericht, maar voor de Veiligheidsregio Twente (VRT - opgericht per 1 januari 2011) en 
daarmee moet aansluiten op het Veiligheidsbureau en de GHOR. Daarnaast kan een deel 
van de bedrijfsvoering uitbesteed worden aan het bedrijfsbureau van de Regio Twente. 
Regio Twente is voorkeursleverancier waarbij er voor een aantal jaren afspraken worden 
gemaakt (middels een dienstverleningsovereenkomst) over de kwaliteit en kwantiteit van 
de dienstverlening. Derhalve vindt er gedurende dit deelproject regelmatig afstemming 
plaats met de projectleider van het bedrijfsbureau van Regio Twente. 
Daar waar voor de primaire taken van de Veiligheidsregio gekozen is voor een efficiënte en 
hoogwaardige organisatie, moet dat evenzeer het geval zijn voor de organisatie van 
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bedrijfsvoering. Waarbij, daar waar mogelijk, kostenbesparingen moeten worden 
gerealiseerd. Uitgesproken is dat er gekozen wordt voor een ambitieniveau waarbij 
enerzijds de kosten (ten opzichte van de huidige stand van zaken) verminderd worden en 
dat er anderzijds sprake is van hoogwaardige dienstverlening. Er wordt dan ook gestreefd 
naar maximale efficiency. De verwachting is dat enerzijds door schaalvergroting en 
anderzijds door innovatiever te werken, er een kostenvoordeel te realiseren is. 
De huidige kosten voor de bedrijfsvoering9 zijn in kaart gebracht aan de hand van de 
financiële foto's1 0. Voor de raming van het benodigde budget voor bedrijfsvoering is 
gebruik gemaakt van een benchmark die door Berenschot is ontwikkeld". Hierbij is in het 
bijzonder gekeken naar de omvang van het ondersteunende apparaat in andere 
brandweerregio's. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het hoofdstuk Financiën. 

In de T helft van 2011 is er gewerkt aan de hoofdlijnen van een bedrijfsvoeringsconcept, 
waarin wordt uitgewerkt wat de VRT zelf uitvoert en wat er wordt ingekocht bij Regio 
Twente. In 2012 moet dit leiden tot de inrichting van de bedrijfsvoering, waarin ook 
aandacht wordt besteed aan het deel van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
brandweren dat in 2012 zal worden opgestart en overgedragen naar brandweer Twente. Dit 
om te garanderen dat een en ander operationeel is per 1-1-2013. Ten aanzien van de 
gemeentelijke bedrijfsvoeringsdossiers wordt ervan uitgegaan dat deze bij overdracht 'op 
orde' zijn. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de personele invulling. Deze zal in eerste instantie 
plaatsvinden door de huidige medewerkers bedrijfsvoering binnen de brandweer. Dit in 
verband met de aanwezige kennis van de brandweer-processen. Daarna zal ter beperking 
van de desintegratieschade bij gemeenten worden gekeken op welke wijze gemeentelijk 
personeel hiervoor kan worden ingezet.. 

Het omzetten van de operationele informatievoorziening is in uitvoering, op basis van het 
besluit van de toenmalige Bestuurscommissie in oktober 2010. De inrichting van een 
basisvoorziening (infrastructuur, servers, software en randapparatuur om crisisbestendige 
operationele communicatie- en data-uitwisseling tussen de deelnemers mogelijk te maken) is 
in 2011 gerealiseerd. De nog niet aangesloten korpsen zullen in 2012 worden overgezet. 
Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande infrastructuur. Hierdoor is een 
blijvende verbinding geborgd ten behoeve van het ontsluiten en uitwisselen van gegevens 
tussen gemeente en brandweer. 

9 D.w ,z. de generieke bedrijf svoeringstaken (PIOFACH-functies) 

'° Financiële foto's Brandweer deelnemende gemeenten Veiligheidsregio Twente, Eindrapport 13 juli 2011, BMC. 

" D.w ,z. gedestilleerd uit de financiële foto volgens een vast stramien voor overhead, ontleend aan de indeling die 

Berenschot hanteert bij benchmarkonderzoeken 
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Hieronder volgt een aantal uitgangspunten die de basis vormen voor het 
bedrijfsvoeringsconcept: 

I Basisvoor bedrijfsvoeringsconcept 

Bedrijfsvoering is ten allen tijde faciliterend aan het primaire proces De ondersteunende 
processen dienen daarom op een innovatie en flexibele wijze vormgegeven te zijn. 
Concepten als tijd- en plaats-onafhankelijk werken, gebruikmaken van de ontwikkelingen 
op het gebied van informatisering, digitalisering en datacommunicatie moeten 
vanzelfsprekend zijn, waarbij de techniek geen doel op zich is 
Processen en systemen zijn geüniformeerd (centraal wat moet, decentraal wat kan) en 
gestandaardiseerd. 

Bij het uinchten van bedrijfsvoering wordt onderscheid gemaakt in dne lagen. Strategisch, 
Tactisch en Operationeel. Strategische (beleids)ontwikkeling mbt bednjfsvoenng is een 
verantwoordelijkheid van het management van de VRT en wordt dus m principe intern 
georganiseerd 
Toeleverancier zijn van de VRT stelt hoge eisen aan het klantgericht werken, oog voor 
innovatie, intern ondernemerschap en noodzaakt tot kennis van de organisatie 
Waar sprake is van een combinatie van repressieve- enbedrijfsvoeringstaken in éón 
medewerker, wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid tot 
uitoefening van beide functies 

Gemeentelijke bedrijfsvoeringsdossters zijn btj overdracht op orde. 

3.4 Personeel 

Regionalisering van de brandweer betekent dat al het brandweerpersoneel, 
beroeps/ambtelijk en vrijwilligers, overgeplaatst wordt naar de nieuwe brandweer Twente 
binnen de Veiligheidsregio Twente. 
Proces 
Het personele traject bestaat uit 4 onderdelen: 
1. Inventarisatie huidige situatie ten aanzien van Personeel: 'personele foto': inzicht in 

het personeelsbestand en in de huidige arbeidsvoorwaarden (afgerond september 
2011); 

2. Overgangsprotocol (sociaal plan) en de arbeidsvoorwaarden van Brandweer Twente: 
overeenstemming met de vakbonden bereiken; 

3. Inrichten van de organisatie: in het najaar van 2011 is gestart met het opstellen van 
het organisatieplan. Het functieboek met bijbehorende functiewaardering maakt daar 
onderdeel van uit. Op basis hiervan wordt de 'was-wordt' lijst opgesteld; 

4. Het plaatsingsproces: beoogd wordt iedere medewerker op 1 januari 2013 aangesteld 
te hebben bij Veiligheidsregio Twente. In het overgangs protocol worden afspraken 
gemaakt over de plaatsingsprocedure. 
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Hieronder wordt wat uitgebreider ingegaan op punt 1 en 2, omdat deze relevant zijn voor 
de ontvlechting van de brandweer uit iedere gemeente. 

Inventarisatie huidige situatie 
Om goede afspraken te kunnen maken ten aanzien van het overgangs protocol en over de 
arbeidsvoorwaarden is het van essentieel belang om de huidige situatie goed in beeld te 
hebben. In het 2 e en 3 e kwartaal van 2011 is daarom een inventarisatie gemaakt van de 
arbeidsvoorwaarden van het beroepspersoneel en de vrijwilligers in Twente. Op basis 
hiervan is een pakketvergelijking gemaakt, met daarin een analyse van de overeenkomsten 
en verschillen. De pakketvergelijkingen zijn geaccordeerd door de gemeentesecretarissen 
en input voor de onderhandelingen in het BGO. 
Ook is bij de inventarisatie van de huidige situatie ten aanzien van het personeel 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre deformatie en bezetting met elkaar overeenkomen. 

Overgangs protocol 
Een belangrijk onderwerp voor het personeel zijn de spelregels die gelden bij de overgang 
van de oude naar de nieuwe organisatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een 
overgangsprotocol, ook wel sociaal plan genoemd. Over het overgangsprotocol moet 
overeenstemming met de vakorganisaties worden bereikt. Hiertoe is een commissie voor 
Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) opgericht. De onderhandelingsdelegatie van 
werkgevers kant wordt geleid door mevrouw J. Hermans, bestuurlijk portefeuillehouder 
brandweer. 

Er is overleg opgestart met de vakorganisaties in het BGO met betrekking tot het 
overgangsprotocol. Hierin worden afspraken vastgelegd met betrekking tot in ieder geval 
de volgende onderwerpen: 

De plaatsingsprocedure: uitgangspunt is mens volgt werk. Daarnaast zullen 
sleutelfuncties voor vitale werkzaamheden worden bepaald (in overleg met de 
Bijzondere Ondernemingsraad BOR). 
Bij inrichting en plaatsing van personeel is het principe van goed werkgeverschap 
uitgangspunt. Dit betekent aandacht voor en faciliteren van medewerkers in hun 
ontwikkeling en ambitie. Werkgever en werknemer zetten zich samen in voor het 
plaatsen van de werknemer 
Afbouw- en garantieregelingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. 
Reikwijdte van het overgangsprotocol: voor wie en hoe lang geldt het? 

De onderhandelingsdelegatie overlegt waar nodig met de stuurgroep over de 
(tussen)resultaten. Het onderhandelaarsakkoord over het overgangsprotocol wordt door 
de vakbonden teruggelegd aan de achterban en door de onderhandelingsdelegatie aan de 
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stuurgroep en zo nodig aan het Algemeen Bestuur. Het onderhandelaarsakkoord wordt 
voor informatie ter beschikking gesteld aan de BOR. 

Arbeidsvoorwaarden beroepspersoneel'Brandweer Twente 
Naast het overgangsprotocol zijn ook de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe organisatie 
Brandweer Twente onderwerp van gesprek in het overleg met het BGO. Zoals dit gebruikelijk 
is, wordt de arbeidsvoorwaardenregeling van de ontvangende partij, de Veiligheids regio 
Twente (ART), gehanteerd als uitgangspunt voor de arbeidsvoorwaarden voor het 
beroepspersoneel van Brandweer Twente. De ART volgt net als alle Twentse gemeenten de 
landelijke CAR-UWO. De ART zal op een aantal punten geharmoniseerd worden en waar 
nodig zullen een aantal brandweerspecifieke bepalingen worden toegevoegd (zie tevens 
hoofdstuk Risico's). 

Bovenstaande betekent dat het overgangs protocol ook geldt voor de medewerkers die al 
werkzaam zijn bij de VRT. Voor hen zullen in dit traject afbouw- en garantieregelingen 
worden afgesproken in geval hun rechtspositie - de ART- wijzigt. De eventuele financiële 
effecten zijn in dit stadium nog niet in beeld te brengen en zijn onderdeel van de 
begroting van de VRT. 
Voor het repressieve beroepspersoneel worden daarnaast de meerjarige consequenties in 
beeld gebracht van het functionele leeftijdsontslag en het tweede loopbaanbeleid. Deze zijn 
in hoofdzaak van toepassing voor de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo. De 
financiële consequenties en afspraken hierover worden buiten dit principe-besluit 
afgehandeld en in het overdrachtsdossier voor de betreffende gemeenten opgenomen. 

Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers Brandweer Twente 
Voor de vrijwilligers geldt sinds 1 januari 2010 een nieuwe rechtspositieregeling: hoofdstuk 
19 van de CAR. Deze rechtspositie is door de VNG landelijk afgesproken met de vakbonden. 
Iedere gemeente die lid is van de VNG is verplicht deze regeling toe te passen. Om toe te 
groeien is landelijk een overgangstermijn van twee jaar afgesproken. Dit betekent dat per 1 
januari 2012 iedere gemeente hoofdstuk 19 CAR moet hebben ingevoerd als rechtspositie 
voor de vrijwilligers. 

In Twente voldoet nog niet iedere gemeente aan deze verplichting. Het uitgangspunt bij 
regionalisering is om hoofdstuk 19 CAR als rechtspositie voor de vrijwilligers te hanteren. 
Afspraken over afbouwregelingen voor gemeenten die per 1-1-2012 nog niet aan 
hoofdstuk 19 voldoen, worden in de onderhandelingen met het BGO over het 
overgangs protocol meegenomen. Kosten van afbouwregelingen, ook als ze een looptijd 
hebben na 1 januari 2013, zijn echter voor rekening van de betreffende gemeente. 
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Personele uitgangspunten 

Het overgangsprotocol en de nieuwe arbeidsvoorwaarden VRT worden in 
onderhandeling met de vakbonden vastgesteld. 
Voor de beroepsmedewerkers wordt de ART ats uitgangspunt voor de 
d'Oi'idivoo'wadrden -w-P'men, d t u n cok gevo'gen henbir voor riu-dw peisoripi'i 

Voor de vrijwilligers wordt hoofdstuk 19 van de CAR het uitgangspunt; kosten van 
afbouwregelingen, ook als ze een looptijd hebben na 1 januari 2013, zijn voor 
rekening van de betreffende gemeente. 

3.5 Materieel en gebouwen 
Het materieel en de gebouwen (kazernes) zijn randvoorwaardelijk voor een goede 
uitvoering van het primaire proces van de brandweer. Om de integrale 
verantwoordelijkheid van Brandweer Twente goed in te kunnen vullen is het vertrekpunt 
dat de in gebruik zijnde materiële middelen en gebouwen in de toekomst in eigendom zijn 
van Brandweer Twente (inclusief het bijbehorende onderhoud en beheer daarvan). Het in 
eigendom hebben van de materiële middelen en de gebouwen met inventaris heeft een 
aantal redenen: 
1. De Brandweer is eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de (effectieve en 

efficiënte) inzet van materiële middelen en de gebouwen (onderhoud etc); 
2. Binding van beroeps- en vrijwillig personeel met het materiaal en materieel waarop 

men in kritische situaties moet kunnen vertrouwen; 
3. De binding van brandweermensen met de gebouwen: kazernes weerspiegelen een 

deel van de specifieke identiteit en historie van een korps; 
4. De Brandweer Twente heeft personeel in dienst die het beheer van de materiële 

middelen en de gebouwen kunnen uitvoeren; 
5. De specifieke eisen (o.a. arbo-, onderhouds- en keuringseisen) die aan materiële 

middelen en gebouwen (kazernes) van de brandweer worden gesteld. 

De omvang van 'net materieel en de gebouwen is gebaseerd op de prestaties die in het 
dekkingsplan zijn vastgesteld. 
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Materieel 
Het materieel dat de brandweer in gebruik heeft is ingekocht op basis van een 
behoeftevraag vanuit het taakveld brandweerzorg. Op basis van het repressieve 
dekkingsplan is in kaart gebracht wat de behoeftevraag is qua materiële middelen. De 
materiële middelen zijn onder te verdelen in twee categorieën te weten de 
basisvoorzieningen en de specialistische voorzieningen. 

De gemeenten zijn op dit moment verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen. In Twente 
wordt daarnaast sinds 1999 gewerkt met een regionaal materieelplan. In dit materieelplan 
staan de specialistische materiële middelen (inclusief de kosten voor stalling, onderhoud en 
beheer). Deze middelen zijn collectief aangeschaft voor en door de brandweer in Twente 
en zijn al regionaal ondergebracht. Deze aanpak functioneert binnen Twente al meerdere 
jaren naar tevredenheid. 

Er is een inventarisatie gemaakt van het huidige materieel. Vertrekpunt is dat het materieel 
in de huidige samenstelling en staat van onderhoud wordt overgedragen. 
Afschrijvingstermijnen en rentepercentages zijn waar nodig bijgesteld. Voor de begroting 
is als uitgangspunt gehanteerd dat vervanging plaatsvindt na afloop van de 
afschrijvingstermijn. In het hoofdstuk Financiën zijn de financiële effecten verwerkt. 
Daarnaast worden in de komende periode de onderhoudsbudgetten tegen het licht 
gehouden. Met betrekking tot deze budgetten wordt verwezen naar de risico's, zoals 
beschreven in hoofdstuk 6. 

Gebouwen- 31 locaties 
Momenteel werkt de Brandweer in Twente vanuit 31 brandweerkazernes. Deze gebouwen 
variëren qua grootte, leeftijd, staat van onderhoud en eigendom. De locaties van de 
gebouwen vormen de basis voor de dekking van de repressieve brandweerzorg in Twente 
en zijn opgenomen in het repressieve dekkingsplan. De gebouwen zijn geconfigureerd op 
basis van het organisatiemodel waar per gemeente in het verleden voor is gekozen (o.a. 
beroeps/ vrijwilligers; per kazerne bepaald) en de materiële middelen die in de gebouwen 
gestald moeten worden. 

Overzicht aantal kazernes per gemeente 

Almelo Hof van Twente 4 

Bome ïïlll 
Dinkelland llllll^H Oldenzaal llll 
Enschede |j-4 ' \ Rijssen-Holten 2 

Haakbergen WIÊÊÊÈÈÈÊÈÊÈ Tubbergen llïlll 
Hellendoorn iisii^Hii Twenterand 1111 
Hengelo ilillllllBlB Wierden 2 
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Zoals eerder in dit besluit is aangegeven wordt de repressieve organisatie overgenomen 
volgens de huidige inrichting en prestaties, met inbegrip van de (locatie van de) kazernes. 

Eigendomsoverdracht kazernes 
De keuze om de kazernes in eigendom over te laten gaan is genomen in overleg met 
meerdere deskundigen waarmee de zogenaamde huisvestingsscenario's zijn geschetst. Er 
is een drietal voor de handliggende scenario's uitgewerkt, te weten: huur, om-niet 
beschikbaar gesteld en eigendom. Per scenario zijn voor- en nadelen opgesomd o.b.v. 
enkele generieke criteria als complexiteit, flexibiliteit, draagvlak en kosten. De keuze voor 
eigendom is gemaakt op basis van de volgende afwegingen. 
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De voor- en nadelen van de andere scenario's zijn te vinden in de bijlage. 

Waardebepaling kazerne 

In lijn met het voorstel voor eigendom hoort een voorstel met betrekking tot 
waardebepaling. Ruwweg zijn twee waarderingsgrondslagen te onderscheiden: 
1) overdracht tegen boekwaarde 
2) overdracht tegen marktwaarde (WOZ-waarde /taxatiewaarde) 

Vanuit gemeentelijk perspectief is het voorstelbaar dat op het eerste gezicht de voorkeur 
uit gaat naar overdracht tegen marktwaarde. De jongste WOZ-beschikkingen tonen aan 
dat op de meeste kazernes "stille reserves" rusten. Deze zouden bij overdracht van de 
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panden tussentijds kunnen worden aangesproken voor andere doeleinden. Aan overdracht 
tegen markwaarde kleven echter diverse nadelen: 
• Herwaardering van de kazernes leidt onvermijdelijk tot hogere financieringslasten 

(incidenteel voordeel, maar structureel nadeel), vla de Wet Gemeenschappelijke 
Regeling worden deze uiteindelijk ook gemeentelijk gefinancierd. 

• Tegengestelde belangen: op sommige kazernes rust een "stille schuld" i.p.v. een "stille 
reserve" 

• De marktwaarde van een kazerne (incourant vastgoed) is per definitie discutabel. Slechts 
de grond is marktconform te waarderen. 

• Marktwaarde past niet in het principe van het beperken van herverdeeleffecten. 

Daarom is gekozen voor overdracht tegen boekwaarde. Dit betekent niet dat Brandweer 
Twente voornemens is om de stille reserves voor eigen baten aan te wenden. Zoals eerder 
aangegeven, worden kazernes niet om speculatieve maar om inhoudelijke motieven 
overgenomen. De wijziging van het BTW-regime kan mogelijke gevolgen hebben op de 
financiële afwikkeling; hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Risico's. 

In een overdrachtsdossier per gemeente worden daarom per gemeente afspraken gemaakt 
over: 
• de boekwaarde van het gebouw waartegen deze wordt overgenomen 
• de datum van overdracht 
• afspraken over het eigendom van de grond waarop de kazerne is gebouwd 
• afspraken naar aanleiding van gezamenlijk gebruik van de kazerne door brandweer en 

één of meerdere andere organisaties 
• staat van onderhoud, verbouwings- en vervangingsafspraken (voor een aantal 

gemeenten is momenteel ver- of nieuwbouw voorzien) 
« benodigde budgetten 
• afspraken over de mogelijkheid van het terugkopen van de grond en gebouw bij 

vervreemding in de toekomst 
• mogelijkheid voor extra afspraken/voorwaarden. 

Dit leidt tot zo veel mogelijk beperking van de herverdelingseffecten, uitgaande van het 
gegeven dat zonder regionaliseringsproces de gemeente ook over een adequate 
brandweerkazerne zal moeten beschikken. 
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Uitgangspunten Materieel en Gebouwen 

De materiële middelen en de gebouwen zyn randvoorwaardelijk voor de uitvoering van bet 
primaire proces van de brandweer. Conform de integrale verantwoordelijkheid van 
Brandweer Twente is het vertrekpunt om de in gebruik zijnde materiële middelen en 
gebouwen in de toekomst <n eigendom te hebben (inclusief het bijbehorende onderhoud 
en beheer daarvan) 
Alle aan de brandweer gelieerde materiële middelen (inclusief de budgetten voor 
onderhoud & beheer) worden per 1 januari 2013 aan Brandweer Twente overgedragen; 
Alle aan de brandweer gelieerde gebouwen (inclusief ds inventaris, de budgetten voor 
OPac-niCLd K bo*rerj .".orde" aan CP S p n d w fweni.» ovriaournw" tegen 
boekwaarde Tijdstip van deze overdracht wordt nader bepaald, maar kan na 1-1-2013 

Bij vervreemding wordt de betrokken gemeente in de gelegenheid gesteld om de 
gebouwen tegen boekwaarde terug ie kopen. Dit wordt vastgelegd in het 
overdrachtsdocument. Hierin worden ook de overige afspraken met betrekking tot de 
gebouwenoverdracht vastgelegd (boekwaarde, datum, staat van ondeihoud, vervanging) 

Proces 
Voordat de materialen en gebouwen overgedragen worden, zal een inventarisatie 
gemaakt worden van de werkvoorraden voor onderhoud en beheer van materiele 
middelen en gebouwen, alsook het huidige vastgoedbeleid en beheer. Eén en ander zal 
uitgewerkt worden het ontwerp voor de inrichting van de organisatie op dit onderdeel. Dit 
wordt meegenomen in het organisatieplan. 
De gemeentelijke consequenties zullen in kaart worden gebracht en waar nodig worden 
afspraken gemaakt met betrekking tot de lokale situatie. Overdracht van materialen wordt 
in de tweede helft van 2012 verwacht, terwijl voor de gebouwen in 2012 de situatie in 
kaart zal worden gebracht en deze na 1 januari 2013 zullen worden overgedragen. 

3.6 Brandweertaken 
In dit deel van het traject heeft het deelproject brandweertaken zich beperkt tot de 
kwaliteitsmeting en de mogelijkheden om additionele besparingen in te boeken. 

Kwaliteitsmeting 
Door de quick-scan/nulmeting kwaliteit (AVD, januari 2009) is een eerste beeld gekregen 
van de kwaliteit van de basisbrandweerzorg per gemeente. De quick-scan is bestuurlijk 
vastgesteld op 12 oktober 2009. 
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Ten behoeve van de inrichting van één brandweer in Twente is de actuele kwaliteit van de 
14 brandweerkorpsen opnieuw in kaart gebracht (1-meting). Doel hiervan is om vast te 
stellen welke lokale brandweerkorpsen onvoldoende middelen ter beschikking hebben om 
de kwaliteit van het betreffende taakonderdeel volgens de wet uit te voeren. 

De 1-meting is uitgevoerd door de clustercommandanten, waarna een controle van de 
aangeleverde gegevens heeft plaatsgevonden door een extern en onafhankelijk bureau. 
De meting geeft aan dat de kwaliteit van de brandweer in Twente de afgelopen jaren, 
sinds de nulmeting in 2009, is gestegen. Over het algemeen kan gesproken worden van 
een voldoende niveau. Het aantal onderdelen dat is beoordeeld met een onvoldoende of 
matig is in deze periode met ongeveer de helft gedaald. 

Binnen de kwaliteitspunten kan een deel opgevangen worden door intensievere 
samenwerking en herverdeling van de kennis en capaciteit. Bij een aantal onderdelen 
blijven de beschikbare financiële middelen (o.a. in de vorm van personele capaciteit) een 
knelpunt ondanks de genoemde te verwachten effecten. Het betreft: 
• personele capaciteit op Risicobeheersing. Deze wordt bepaald door de Loninknorm, die 

in 2003 is vastgesteld naar aanleiding van de rampen in Enschede (2000) en Volendam 
(2001), en die gebaseerd is op het inwoneraantal. De huidige bezetting ligt meer dan 
25% onder deze norm. Dit kan nagenoeg geheel worden opgevangen door 
herverdelings- en samenwerkingseffecten. Bovendien vindt, conform de landelijke trend 
en zoals vastgelegd in de visie van Brandweer Twente, een verschuiving plaats naar 
taken in het kader van Brandveilig Leven en Brandonderzoek. Door een onderbouwde 
en weloverwogen verdeling van taken op gebied van vergunningverlening en toezicht 
tussen de gemeentelijke diensten en Brandweer Twente, is het daardoor mogelijk om de 
norm naar beneden bij te stellen tot een percentage van zo'n 75%. Hierin wordt 
toezicht bij voorkeur door de brandweer en juridische handhavingstaken door de 
gemeente uitgevoerd. Personeel dat nu brandweer-toezichttaken uitvoert vanuit de 
gemeente, gaat met de taken en bijbehorend budget mee naar de brandweer12. Op 
basis van de bijgestelde norm heeft er een uitbreiding en herverdeling van de benodigde 
financiën op basis van inwoneraantal plaatsgevonden. 

" Dit moet nog in detail worden uitgezocht per gemeente. Eea zal een onderdeel vormen van de 

Programmabegroting 2013 en in principe budgetneutraal plaatsvinden. 
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• de financiële middelen voor de uitvoering voor het geoefend houden van de repressieve 
organisatie. De middelen die hiervoor nodig zijn, zijn ingekaderd door de landelijke 
leidraden Oefenen en Realistisch Oefenen en de stijgende opleidingskosten door de 
invoering van een nieuw meer praktijkgericht opleidingsstelsel. In belangrijke mate is de 
korpsgrootte en het te verwachten verloop hierin bepalend voor de hoogte van het 
benodigde bedrag. Daarnaast beoogt de wet een kwa lite its slag te maken op gebied van 
vakbekwaamheid. Om optimaal te voldoen aan de eisen zou een structurele verhoging 
van de middelen wenselijk zijn. Op basis van een kritische blik op het taakveld 
'Twentebreed' en het bijstellen van de ambitie is geen structurele verhoging 
opgenomen. Wel heeft een herverdeling van de benodigde financiën op basis van 
korpsgrootte plaatsgevonden. 

Additionele besparingen op Twentse schaal 
Binnen de uitgangspunten van de vorming van één brandweerorganisatie, waarbij de 
repressieve organisatie in de huidige vorm en omvang wordt overgenomen, is naar een 
aantal besparingen gezocht. 
Het betreft: 
• Hulpverleningsvoertuigen, waarbij een besparing mogelijk is door een reductie ten 

opzichte van het materieelplan. 
» Duiken: door de duikteams samen te voegen tot één kan een kostenbesparing worden 

gerealiseerd. 
• Inkoop materieel: aangenomen is dat een taakstelling van 7% reëel is. Hierbij is rekening 

gehouden met het feit dat a! sinds 2008 gedeeltelijk gezamenlijk is ingekocht. 

De financiële effecten van de kwaliteitsmeting en additionele besparingen zijn opgenomen 
in het hoofdstuk Financiën. 

3.7 Communicatie 
Het deelproject communicatie wordt uitgevoerd langs drie richtingen. Op deze manier 
wordt niet alleen het proces van regionalisering op een adequate manier onder de 
aandacht gebracht, tegelijkertijd worden stappen gezet voor de toekomst. De 
communicatie binnen de brandweerorganisatie gaat via de volgende drie lijnen: 
a Communicatieve ondersteuning van de overige deelprojecten (procescommunicatie). Elk 

deelproject heeft een eigen aanspreekpunt, zodat direct stappen gezet kunnen worden. 
Binnen de ondersteuning van de deelprojecten is ook de informatievoorziening richting 
bestuurders en gemeenteraden van groot belang. 

« Interne voorlichtingscampagne met betrekking tot de regionalisering in het algemeen. 
Het betreft een campagne 'Wij zijn 1' die zal worden gestart, nadat het principebesluit is 
genomen. Daarnaast worden allerlei algemene activiteiten gehouden om de 
regionalisering in het algemeen onder de aandacht te brengen. 
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• Opzet en samenwerken binnen 1 team Communicatie voor alle (interne / externe) 
communicatie-activiteiten en vraagstukken binnen de hele brandweerregio. De 
organisatie alvast laten 'wennen' aan één brandweer in Twente. Het team bestaat uit 
alle communicatieprofessionals binnen de huidige brandweer-organisatie. Het team 
opereert binnen alle clusters, centraliseert (indien nodig) de communicatie en geeft deze 
vorm. 

Naast reguliere communicatie-middelen worden in het kader van de regionalisering extra 
middelen ingezet. Tegelijkertijd wordt de regionalisering benut om de communicatie 
binnen de organisatie te moderniseren en te professionaliseren. Effectiviteit, efficiency en 
kostenbesparingen op de langere termijn staan hierbij centraal. 

Om de dialoog aan te gaan met de beroepsmedewerkers en de vrijwilligers heeft in de 
zomerperiode de zogenoemde 'zomertour' plaatsgevonden. De commandant brandweer is 
op de brandweerposten in gesprek gegaan met de medewerkers over het proces van de 
inrichting van één brandweer in Twente. Tevens zijn meningen gepolst Dit initiatief zal 
gevolgd worden door een 'wintertour'. 
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Financiën 

Het hoofdstuk Financiën richt zich onder meer op de vorming van één begrotingskader 
voor Brandweer Twente. De basis hiervoor zijn de gekozen financieringssystematiek en de 
financiële foto's waarin de gemeentelijke brandweerbegrotingen van 2011 zijn vastgelegd. 
De omzetting van deze foto's naar de gemeentelijke bijdrage in de nieuwe situatie van één 
brandweer in Twente bestaat uit verschillende onderdelen. Deze worden in dit hoofdstuk 
weergegeven en toegelicht. 
1. Financieringssystematiek 
2. Financiële foto 2011 en normalisatietraject 
3. Bezuinigingen als onderdeel van de normalisatie 
4. Solidariteitsfonds en desintegratie 
5. Bezuinigingen na de normalisatie voor de periode 2013-2015 
6. Gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 
7. Overige financiële thema's 

Cruciaal voor de uitwerking van de financiën is de randvoorwaarde die eerder in paragraaf 
3.1 is genoemd met betrekking tot de positie die de brandweer heeft als zelfstandige 
organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft namelijk gevolgen voor de 
financiële benadering waarbij van belang is: 
» Gemeente draagt de brandweertaak over aan Brandweer Twente 
» Brandweer Twente is daarmee verantwoordelijk voor het leveren van adequate 

brandweerzorg 

Brandweer Twente moet daarom in (financiële) positie komen om die verantwoordelijkheid 
te kunnen nemen 

4.1 Fin anderingssystematiek B randweer Twente 
Een essentieel thema bij de vorming van één begroting voor Brandweer Twente is 
uiteraard de financieringssystematiek. Het adviesbureau BMC heeft afgelopen zomer de 
meest aansprekende en voor de hand liggende varianten nader verkend, zoals bijdrage 
o.b.v. inwonertal, grondslagen algemene uitkering en het fixeren van de bijdrage per 
gemeente. Uiteindelijk heeft het bureau een eenvoudig boxensysteem voorgesteld. 

Financiële situatie 2013-2015; uitleg boxensysteem 
In het boxensysteem zijn in de startsituatie de lokale brandweeractiviteiten ondergebracht 
in box 1 en de regionale activiteiten zijn ondergebracht in box 2. Box 1 wordt daarbij 
versleuteld op basis van de gefixeerde en genormaliseerde brandweerbegroting 2011. Dit 
houdt in dat met name de keuzes uit het verleden voor de opzet van een lokale 
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(repressieve) brandweerorganisatie de basisvormen voor de startsituatie in box 1. Hier 
gaat een proces van normalisatie aan vooraf, zoals is de volgende paragraaf is beschreven. 

Onderstaande figuur illustreert dit verdeelprincipe. 

Foto BMC Bewerkte foto 

Normalisatie 
bijdrage 

voor bijdrage na relatief na 

normalisatie normalisatie normalisatie normalisatie 

gemeente A € 25 gemeente A +€3 €28 20%, 

gemeente B € 44 financieel technische bew&king gemeente B -€4 €41 29% 

gemeente C € 56 voor het creëren van een gelijkwaardige gemeente C -€1 €55 39% 

gemeente D € 15 uitgangssituatie per gemeente: gemeente D +€3 € 18 13% 

etc etc 

€ 140 €142 100%^ 

!» wrdeelsloutal box 11 

Gefixeerd: 
bevriezing van de 
relatieve inbreng per 
gemeente 

Voor box 2 geldt de inwonersbijdrage als verdeelsleutel. In de startsituatie zijn hierin de 
huidige regionale activiteiten ondergebracht. 

Een voordeel van deze systematiek is dat de herverdeeleffecten in de startsituatie zo 
beperkt mogelijk kunnen zijn en de aansluiting bij de huidige situatie maximaal is. 

Onderzoek financieringssystematiek 
Het systeem biedt de mogelijkheid om na verloop van tijd taken over te hevelen van box 1 
naar box 2. Deze overheveling naar box 2 vindt altijd plaats op basis van een inhoudelijke 
onderbouwing, waarbij de beleidskeuzes inclusief financiële consequenties aan het bestuur 
worden voorgelegd. Door de overheveling van box 1 naar box 2 zal de scope van een 
bepaald taakonderdeel wijzigen (van lokaal naar regionaal niveau). 

box 1: lokaal 

Voorbeelden inhoudelijke thema 's 

- Duiktaak 
- Hulpverleningsvoertuigen 

box 2: regionaal 

Er zijn voor de periode 2013 tot en met 2015 geen onderwerpen geselecteerd om over te 
hevelen van box 1 naar box 2. Omdat de repressieve organisatie ongewijzigd naar de 
nieuwe situatie overgaat is immers al een groot deel van de uitgaven vastgelegd. Eventueel 
nieuw regionaal beleid zal via box 2 worden verrekend. 
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De periode van 2013 tot en met 2015 zal worden gebruikt om de 
financieringssystematiek te evalueren. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de 
thema's die van box 1 naar box 2 kunnen gaan en naar de doorontwikkeling van de 
methodiek voor een meer objectieve verdeelsleutel van box 2. 

Hierbij wordt bekeken in hoeverre de huidige verdeelsleutel (recht evenredig op basis van 
inwoneraantal) voldoet en wordt daarnaast nadrukkelijk onderzoek gedaan naar meerdere 
modellen waaronder een verdeelsystematiek waarin rekening wordt gehouden met het 
risicoprofiel (met weging voor bijv. stedelijkheid, oppervlakte, specifieke risico's per 
gemeente). Doel hiervan is om te komen tot een systematiek waarbij de factor "historisch 
bepaald" na verloop van tijd in belang afneemt en wordt toegegroeid naar het idee van 
één Brandweer Twente. Tevens zal worden uitgewerkt hoe en wanneer deze verdeelsleutel 
kan worden ingevoerd en welke consequenties dit zal hebben. In dit onderzoek zullen 
landelijke ontwikkelingen die van belang zijn worden meegenomen. 

Over dit onderwerp zal in 2015 een bestuurlijk besluit worden genomen. Eventuele 
aanpassing van de financieringssystematiek vindt plaats na 2015, al dan niet gefaseerd. 
Randvoorwaarde die aan deze financieringssystematiek wordt gesteld is dat de 
herverdeeleffecten beperkt zullen zijn. Dit sluit aan op het principe 'evolutie en geen 
revolutie'. 

4.2 Financiële foto 2011 en normalisatie 
De eerste stappen in dit verband zijn in het voorjaar gezet: onder begeleiding van 
adviesbureau BMC zijn financiële foto's gemaakt van de lokale brandweerkorpsen. Hierin 
zijn de gemeentelijke begrotingen op een standaardiseerde wijze geïnventariseerd en 
vervolgens bekrachtigd door de gemeentesecretarissen. 

De 14 financiële foto's zijn weliswaar op identieke wijze vastgelegd, maar ze zijn nog niet 
met elkaar te vergelijken. Dat komt omdat de systematiek van begroten en boekhouden 
per gemeente verschilt. Daarom is deze zomer het zogenaamde "normalisatietraject" 
gestart. Het doe! van dit traject is te komen tot een gelijkwaardige uitgangssituatie voor 
budgetoverheveling. Verschillen die zijn terug te voeren op het risicoprofiel van de 
individuele gemeente dan wel de beleidskeuzes die de gemeente op grond daarvan heeft 
gemaakt, blijven bestaan. 

Het normalisatietraject is uitgevoerd door de werkgroep Financiën. Hierin zijn alle 
gemeenten vertegenwoordigd. De werkgroep Financiën heeft de scope van het 
normalisatietraject afgebakend tot onderstaande onderwerpen, die in samenwerking met 
de andere deelprojecten zijn uitgevoerd.: 
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.Normalisatietraject 

Bestuur en organisatie 

Personeel 

Materieel en gebouwen 

Overr-ead' budgetbepating PIOFACH §3.3 
• Fotopeisoneel. formatie versus bezetting §34 
• Harmonisering afoeioNvoorwaarrJer* 
• Effect inschaling 
• FLO-dCtóter/2'1 loopbaan 

• HuiwestingsfJossfer waaRtetjepatitig j(«emes §3.5 
• Foto materieel, boektwucting versus 

werkelijkheid 
• Harmoniseiing afschnjvingstemijjnen 
• Harmonisering rentepercentages 
• Onderhoud 

tetdweertakeft « 1-meting kwaliteit 
• Vergunningen handhaving 
• Additionele besparingen 

• genoemde knelpunten 

De uitgangspunten van het normalisatietraject zijn uitgewerkt in de notitie 
'Uitgangspunten normalisatietraject Brandweer Twente', d.d. 12 oktober 2011, waarvan 
een samenvatting is opgenomen in de bijlage. Het normalisatietraject is afgerond met 
uitzondering van enkele aspecten. De effecten van arbeidsvoorwaarden en 
overgangs protocol konden nog niet worden meegenomen in het normalisatietraject, 
omdat deze onderwerp zijn van onderhandelingen met de vakbonden. Ook zijn de 
onderhoudsbudgetten nog niet genormaliseerd. Verwezen wordt naar het hoofdstuk 
Risico's. 

4.3 Bezuinigingen als onderdeel van de normalisatie 
Bezuinigingsopdracht 2013 nieuwe organisatie 
Met de schaalvergroting van de Twentse brandweer wordt uiteraard gepoogd, daar waar 
het kan, efficiencyvoordelen te realiseren. Om die reden is aan de operatie een financiële 
taakstelling gekoppeld. De foto's van BMC laten zien dat in de geconsolideerde 
gemeentelijke brandweerbegrotingen van 2011 een bedrag van € 1 min. taakstellend is 
verwerkt. Met die wetenschap is ingezet op een extra taakstellende bezuiniging van €1,2 
min. 
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Realisatie hiervan vindt enerzijds plaats door besparing op de overhead (toelichting § 3.3) 
en anderzijds door additionele besparingen (toelichting §3.6) en bedraagt €1,3 min. 

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat het efficiency voordeel op overhead bepaald wordt 
door het verschil tussen de huidige kosten op basis van de financiële foto's en de 
verwachte kosten op basis van de benchmark. De overhead levert Twente-breed een 
efficiencyvoordeel op van ca. €930.474. Gekozen is om de overheadkosten te verdelen 
over de gemeenten naar rato van de genormeerde overhead13 op basis van de formatie van 
het brandweerpersoneel. 

De additionele besparingen komen in evenredigheid ten goede aan de gemeenten, dat wil 
zeggen op basis van de genormaliseerde brandweerbegroting. 

Gemeentelijk vastgestelde bezuinigingen vanaf 2013 
In de afgelopen jaren hebben de Twentse gemeenten een beleid gevoerd waarbij voor de 
brandweer investeringen zijn gerealiseerd en efficiency-maatregelen zijn getroffen. De 
kosten voor de brandweer vormen daarmee voor alle gemeenten door de jaren heen een 
wisselend beeld. 

Om een vergelijkbaar financieel ijkpunt te creëren is zoals eerder aangegeven een 
financiële foto opgesteld, waarbij de brandweerbegroting voor 2011 als uitgangspunt 
geldt. De hieraan voorafgaande investeringen en efficiencymaatregelen worden hiermee 
bevroren. 

Het formele moment om te komen tot één brandweer in Twente is 28 april 2011. Op deze 
datum is de procesnotitie door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met daarin de 
transitieafspraken. Hierin is onder andere vastgelegd dat nieuwe taakstellingen voor de 
brandweer op gemeentelijk niveau geen effect zullen hebben op de berekening van de 
gemeentelijke bijdrage vanaf 2013. De situatie in de financiële foto 2011 blijf het ijkpunt 
voor de vaststelling van de bijdrage. 

In zes gemeenten is door de gemeenteraad voor vaststelling van de procesnotitie 28 april 
2011 tot een taakstelling besloten14, die niet in de financiële foto's zijn verwerkt. Deze 
taakstellingen zijn toegekend, onder vermindering van het eventuele positieve resultaat 
van de normalisatie en daaraan gekoppelde bezuinigingsopdracht voor de nieuwe 
organisatie. Taakstellingen die door gemeenten zijn ingeboekt na 28 april 2011 zijn niet 
meegenomen in bepaling van de gemeentelijke bijdrage. 

" Ontleend aan de indeling die Berenschot hanteert bij benchmarkonderzoeken. 

" Hier geldt de besluitvorming in een formele raadsvergadering ais uitgangspunt. 
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4.4 Solidariteitsfondsen desintegratie 
Als gevolg van de normalisatie zou, ook na verrekening van de besparing op overhead en 
efficiency-maatregelen, de bijdrage van 8 gemeenten worden verhoogd. In de 
randvoorwaarden is aangegeven dat moet worden gestreefd naar het beperken van de 
herverdelingseffecten. 

Daarnaast ontstaan bij het loskoppelen van de brandweer uit de gemeentelijke 
organisaties desintegratiekosten. Dit zijn doorlopende overheadkosten waarvoor geen of 
onvoldoende dekking meer is als gevolg van de overdracht van de brandweer. De hoogte 
hiervan houdt verband met de hoogte van de overheadkosten. Het betreft kosten die 
tijdelijk, met name in de eerste jaren na overdracht, optreden. 

Om tegemoet te komen aan de begrotingseffecten en de desintegratieschade wordt voor 
de periode 2013-2015 een solidariteitsfonds ingesteld. Dit fonds bestaat uit €2,5 miljoen 
en geeft invulling aan het solidariteitsbeginsel. 

Het zal voor 1 min. euro gevuld worden door de Veiligheidsregio Twente. Dit wordt 
gerealiseerd vanuit BDUR-gelden (0,5 min.), positieve exploitatie-resultaten van de 
Veiligheidsregio Twente in 2011 en 2012 (0,2 min.) en een positief exploitatieresultaat van 
Veiligheidsregio Twente in 2013 als gevolg van aanloopvertraging in de opbouw van de 
nieuwe organisatie (0,3 min.). Een aanvraag voor de resterende vulling is in behandeling 
bij de Regio Twente15. 

Het fonds keert uit in de genoemde periode, waarbij 50% in 2013, en 25% in zowel 2014 
als 2015. Uitkering vindt plaats om een verhoging van de startbijdrage te voorkomen en 
het restant wordt uitgekeerd naar rato van de genormaliseerde desintegratielasten. Deze 
laatste zijn op gelijke wijze berekend als de nodigde overhead, namelijk naar rato van de 
formatie van brandweerpersoneel. De uitkering ter voorkoming van de verhoging van de 
startbijdrage bedraagt ruim 60% en het restant ter tegemoetkoming van de 
desintegratielasten bijna 40%, gerekend over de looptijd van 2013-2015 

1 5 Brief vanvoorzi t terABVRTd.d. 15 februari 2012nr. 12001194aan DB RT. Te zijner tijd neemt de Regioraad een 

definitief besluit overdit verzoek. 



Overige mogelijkheden beperking desintegratieschade 
Naast de financiële tegemoetkoming om de desintegratieschade te beperken zal een 
gezamenlijk traject van Brandweer Twente en de individuele gemeente worden gestart om 
op organisatorische wijze maatregelen te treffen16: 
• Overname van personeel. Het personeel dat volledig werkzaamheden uitvoert bij of voor 

de brandweer zal worden overgenomen door Veiligheidsregio Twente. Voor het overige 
personeel dat deels werkzaamheden voor de brandweer uitvoert vanuit de 
gemeentelijke organisaties zal maatwerk worden toegepast. In dit traject zal inzicht 
worden gegeven in de na 1 januari 2013 beschikbare vacatureruimte en de wijze 
waarop deze wordt ingevuld. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van de 
beschikbare vacatureruimte naar rato van de desintegratielasten van de afzonderlijke 
gemeenten. Alle gemeenten zullen hierbij gelijk worden behandeld en gelijke 
mogelijkheden krijgen bij de invulling van vacatures met gemeentelijk personeel. Wel 
zullen kwaliteitseisen worden gesteld aan het over te nemen personeel. 

• Als gevolg daarvan: personele uitruil (onder- en overcapaciteit bij gemeenten vereffenen) 
• Benutten van reeds bestaande vacatureruimte aan de zijde van de gemeente 
• Termijn oplossing: personeelsverloop 
e Termijn oplossing: nieuw werk 

Naast deze gestandaardiseerde werkwijze bestaat er ruimte en gelegenheid tot 
maatwerkoplossingen. Ook wordt gekeken naar andere desintegratiecomponenten 
(bijvoorbeeld de ICT-boedel). 

Nadere uitwerking van het traject om de desintegratiekosten te beperken vindt in 2012 
plaats in overleg met de gemeentesecretarissen. Zij zullen in hun traject afspraken maken 
over de mogelijkheid tot het verstrekken van trekkingsrechten. De kosten van de 
desintegratie blijven bij de gemeenten. 

4.5 Bezuinigingen na normalisatie voor periode 2013-2019 
Lange termijn bezuinigingen 2016-2019 
Bij de mogelijke invoering van een andere financieringssystematiek zijn zoals aangegeven 
herverdeeleffecten te verwachten. Deze effecten kunnen worden beperkt door gebruik te 
maken van de efficiency-verbetering die op lange termijn verwacht wordt. Daartoe wordt 
(onafhankelijk van de te kiezen financieringssystematiek) vanaf 2016 een extra taakstelling 

1 5 Brandweer Twente kan de helpende hand bieden bij oplossingsrichtingen 'overname van personeel' en 'personele 

uitruil'. De overige oplossingsrichtingen zijn primair het domein van de gemeente. De uitkomsten daarvan zijn dan 

ook niet te claimen door Brandweer Twente. 
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ingeboekt van €4 ton in 2016 oplopend van €5,5 ton in 2017 en €6,5 ton in 2018 naar 
€7,5 ton in 2019. 

Garantiebedrag 2013-2019 
Tijdens het traject om te komen tot één begrotingskader voor de Twentse brandweer zijn 
meerdere scenario's doorgerekend. Deze scenario's zijn er allen op gericht om de 
herverdeeleffecten te minimaliseren en eventuele toename in de begrotingsbijdrage tot 0 
te reduceren. 

Eén van deze scenario's is per 12 december 2011 aangeboden aan het Algemeen Bestuur 
2011. Het voorliggende begrotingskader kent ten opzichte van het scenario uit december 
2011 een aantal gemeenten waarvoor het financiële voordeel is verminderd (Borne, 
Dinkelland, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden). Deze gemeenten 
ontvangen uit de begroting van de Twentse brandweer een garantiebedrag om te komen 
tot het niveau van december 2011. Het betreft een bedrag ter hoogte van het jaarlijkse 
verschil tussen beide scenario's, en bedraagt over een langjarig gemiddelde van 2013-
2019 ruim €140.000 per jaar. 

Totale overzicht bezuiniging 
Het bezuinigingsresultaat bedraagt hiermee €3,2 min., bestaande uit sommatie van de 
taakstellingen die in de financiële foto's zijn verwerkt (€1,0 min.), het resultaat van de 
extra bezuinigingsopdracht in paragraaf 4.3 (€1,3 min.) en de taakstellingen voor 28 april 
2011 (€0,5 min.) en het garantiebedrag van gemiddeld €0,1 min. Daarnaast is reeds op de 
bijdrage aan de Veiligheidsregio bezuinigd. (0,3 min.). Voor de lange termijn wordt dit 
vermeerderd met €7,5 ton in 2019. Dit komt neer op gemiddeld 9% van de begroting 
voor de periode 2013 tot en met 2019. 

Dit is in lijn met de landelijke vergelijkingscijfers van CEBEON17 die spreken van een 
gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar voor het voorliggende regionaliseringstraject op 
basis van incidentele meerkosten ten opzichte van structurele besparingen. De kosten per 
inwoner, die in 2010 nog op het landelijke gemiddelde volgens het CBS van €68,- lagen 
komen hiermee in 2019 ca. €5 onder dit huidige gemiddelde te liggen. 

4.6 Gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 
Met behulp van bovenstaande kan voor de periode 2013-2015 de gemeentelijke bijdrage 
worden vastgesteld. Hierin zijn alle eerder genoemde elementen verwerkt (normalisatie, 
bezuinigingen als onderdeel van de desintegratie, solidariteitsfonds, garantiebedrag). 

" CEBEON: 'Onderzoek financiële en fiscale gevolgen regionalisering brandweer', rapport nummer 565011-011 uit 

2011 
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4.7 Overige financiële thema's 
Andere onderdelen binnen de financiële ontvlechting betreffen het functioneel 
leeftijdsontslag en het 2 e loopbaanbeleid. 

Functioneel leeftijdsontslag en 2s loopbaanbeleid 
De kosten die gepaard gaan met het functioneel leeftijdsontslag betreffen een beperkt 
aantal gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo) en worden in een separaat traject 
behandeld. 

Naast de financiële ontvlechting, het normalisatietraject en het maken van één begroting 
richt het deeltraject zich op drie andere zaken: 
• Financiële paragrafen horende bij de programmabegroting 2013, waaronder de 

risicoparagraaf 
« Inrichting Planning&Control-cyclus Brandweer Twente, als onderdeel van de cyclus VRT; 
« Opzet financieel normenkader Brandweer Twente (dossier rechtmatigheid). 

Deze thema's worden opgepakt in 2012. Het ligt in de bedoeling om de werkgroep 
Financiën (of een afvaardiging daarvan) bij deze onderwerpen te benutten als klankbord. 
Zodoende is de betrokkenheid van de gemeenten bij deze onderwerpen eveneens 
geborgd. 

Financiële uitgangspunten . .. * 
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Financiële uitgangspunten 

Situatie 2016 en verder: Eventuele aanpassing van de financieringssystematiek, 
voortvloeiende uit een besluit van het Algemeen Bestuur n.a.v. het genoemde onderzoek. 
Het bezuinigingstesultaat bedraagt €3,2 min., bestaande uit sommatie van de 
taakstellingen die in de financiële foto's zijn verwerkt (€1,0 min.), het resultaat van de 
extra bezumigingsopdracht tn paragraaf 4.3 (€1,3 min.) en de taakstellingen voor 28 april 
?0'1 (€0.5 tvn ) pri het gd'ant'ooed'ag wn g e r ddelc €0,i rr P [ïaamaas. >s wti-, op de 
bijdrage aan do Vprgho ds-ego btvu'-sigd (0,3 mm ) Vooi de lang* terr^ri vwnit dtf 
vermeerderd met €7,5 ton in 2019. Dit komt neer op gemiddeld 9% van de begroting 
voor de periode 20•3 .o*. en mei 2019 

Om tegemoet te komen aan de begrotingseffecten en de desintegratieschade wordt voor 
de periode 2013-2015 een solidariteitsfonds ingesteld Dit fonds bestaat uit €2,5 miljoen 
en geeft invulling aan het solidariteitsbeginsel. 
Het solidariteitsfonds wordt voor 1 min. gevoed vanuit de VRT. Voor de overige 1.5 min is 
vulling voorzien vanuit RT 

Het is een gezamenlijke opdracht van Brandweer Twente en gemeenten om de 
3e-s,riiPo/tjtipscr\Hlp «.vee " -OOP " / . cp te o>iP r. Daarom gaar-i3rdn(swer;r Tvwnv P " de 
gemeenten hierover met elkaar in gesprek 
Bij een van de oplossingsrichtingen, te weten overname van het personeel, wordt 
gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare vacatureruimte naar rato 
van de desintegratielasten van de afzonderlijke gemeenten. Alle gemeenten zullen hierbij 
gelijk worden behandeld en gelijke mogelijkheden krijgen bij de invulling van vacatures 
met gemeentelijk personeel. Wei zullen kwaliteitseisen worden gesteld aan het over te 

Nadere uitwerking van het traject om de desintegratiekosten te beperken vindt in 2012 
plaats in overleg met de gemeentesecretarissen. ZIJ zullen in hun traject afspraken maken 
over de mogelijkheid tot het verstrekken van trekkingsrechten De kosten voor de 
desintegratie blijven bij de gemeenten 
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Proces principebesluit tot nu toe 
Bij de tot stand koming van dit principebesluit heeft nauw overleg plaatsgevonden met de 
Twentse gemeenten. Dit overleg heeft met verschillende onderdelen van de gemeentelijke 
organisaties plaatsgevonden: 
• Ambtelijke werkgroepen: vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie hebben 

bijgedragen aan de uitwisseling van gegevens en de bespreking van verschillende 
scenario's, waarbij voor- en nadelen tegen elkaar zijn afgewogen. Het betreft met name 
personele en financiële thema's. 

• Gemeentesecretarissen: bespreking van het proces in het overleg van de kring van 
gemeentesecretarissen, met als specifiek onderwerp de desintegratie 

• Wethouders Financiën: Op verschillende momenten in het traject zijn de financiële 
aspecten besproken, waarbij het accent lag op het normalisatietraject en het 
solidariteitsfonds. 

• Algemeen Bestuur. In de periode sinds oktober 2011 zijn de burgemeesters op de 
hoogte gehouden van de inhoud en planning van het principebesluit. In het overleg van 
7 november is een eerste versie van het eerste deel van het principebesluit, met daarin 
de visie en organisatie op hoofdlijnen, besproken. De financiën zijn tijdens de 
bijeenkomst mondeling toegelicht, waarbij de burgemeesters in ruime meerderheid het 
solidariteitsbeginsel onderschreven hebben en is voorgesteld de uitgangspunten te 
handhaven en de gemaakte opmerkingen te verwerken in een eindvoorstel. 

• Twentse gemeenteraden: een voorlichtingsronde is gehouden in de periode van 
september 2011 tot en met februari 2012, waarin alle Twentse gemeenteraden 
informatie hebben ontvangen over het traject om tot één brandweer in Twente te 
komen. Daarnaast zijn de gemeenteraden met behulp van voortgangsrapportages op de 
hoogte gehouden van de actualiteiten. 

Vervolgproces 
Samengevat blijkt uit bovenstaande dat nadat het principebesluit door het Algemeen 
Bestuur Veiligheidsregio als voorgenomen besluit is vastgesteld de volgende 
vervolgstappen in het besluitvormingsproces moeten worden ondernomen. 

Vervolgstappen in het besluitvormingsproces 

Het voorgenomen principebesluit van het Algemeen Bestuur wordt ter accordering 
voorgelegd aan de 14 afzonderlijke colleges en gemeenteraden en voor advies aan de 
80R. Na akkoord en advies wordt door het Algemeen Bestuur een definitief pnncipebesluit 
genomen (planning april/mei 2012). De definitieve resultaten van het financiële 
normalisatietraject zijlen hierin worden meegenomen. 
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Vervol 'en in het besluitvormh 

Omwille van de voortgang is inmiddels overleg opgestart met de BGO ten behoeve van het 
overgangsprotocol en de arbeidsvoorwaarden. Het eerste onderhandelingsoverleg heeft 
plaatsgevonden m november 2011 
rpvr'i v, word. legolijkertijd gewerkt aan de uitwerking van het organisatieplan en het 
functieboek. Het organisatieplan wordt uiterlijk op 16 april 2012 aangeboden aan het 
Algemeen Bestuur voor voorlopige vaststelling Het organisatieplan en functieboek worden 
aansluitend m het tweede kwartaal 2012 voorgelegd aan de BOR voor advies 
in het eerste kwartaal 2012 wordt de programmabegroting 2013 opgesteld en deze wordt 
op 4 juni 2012 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd ter accordering 
Het overdragen van de gemeentelijke brandweer zal worden vastgelegd ineen 
overdrachtsdossier per gemeente. De onderwerpen en inhoud van dit dossier worden in 
samenspraak met de betreffende gemeenten vastgesteld Deze worden in het vierde 
kwartaal 2012 aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd, gecombineerd meteen 
definitief besluit. 
Als gevolg van de nieuwe organisatie zal aansluitend op bovenstaande stappen de 
gemeenschappelijke regeling worden aangepast m het vierde kwartaal 2012. 

B esluitvorm ingsproces 
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In het traject tot nu toe is een aantal risico's geïdentificeerd die niet op voorhand kunnen 
worden gekwantificeerd en/of geëlimineerd. Hiervan wordt onderstaand een opsomming 
gegeven. Tenzij anders aangegeven wordt er hierbij van uitgegaan dat de financiële risico's 
binnen de begroting van de Veiligheidsregio Twente zullen worden opgevangen. De 
Veiligheidsregio Twente neemt deze risico's derhalve als een inspanningsverplichting op zich. 
Indien deze risico's niet binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen ondanks 
aantoonbaar geleverde inspanningen zullen de kosten bij de gemeenten worden 
teruggelegd. 

Overgangsdatum 1 januari 2013 
Planning van het proces om te komen tot een brandweer in Twente is in belangrijke mate 
afhankelijk van besluitvormings- en medezeggenschapstrajecten. Hierbij moet gedacht 
worden aan: 
« besluitvorming in het Algemeen Bestuur (Principebesluit, Definitief Besluit, 

Organisatieplan, Programmabegroting 2013, Gemeenschappelijke regeling) 
• besluitvorming in de gemeenteraden (principebesluiten overdrachtsdocumenten) 
• het onderhandelingstraject met de vakbonden (BGO, mbt arbeidsvoorwaarden en 

ove rga ngs protocol), 
e de adviestrajecten van de ondernemingsraden (BOR en 14 OR-en, mbt principebesluit en 

organisatieplan) 
Vertraging op een of meerdere van deze onderdelen zal tot gevolg hebben dat de geplande 
ingangsdatum van 1 januari 2013 mogelijk niet gerealiseerd kan worden. 

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

Onderhoud gebouwen 
Het benodigde onderhoudsbudget tb.v. van de gebouwen is één van de onderwerpen in 
het normalisatietraject. De effecten daarvan zijn vooralsnog op Pro Memorie gesteld. 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. 
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Onderhoudsplannen zijn niet altijd actueel en voldoende gedetailleerd (tot op 
objectniveau). 

De Pro Memorie-raming houdt in dat de effecten van de normalisatie vanwege de 
complexiteit niet worden meegenomen in de begrotingsronde 2013. Naar verwachting is 
het benodigde budget voor (groot) onderhoud in de loop van 2012 uitgerekend. De 
begroting 2013 wordt te zijner tijd hierop aangepast met één integrale 
begrotingswijziging, waarin ook andere Pro Memorie-posten (zoals de consequenties van 
de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en het functieboek) financieel zijn vertaald. 
Het uitgangspunt is vooralsnog budgettaire neutraliteit. Er is geen reden om aan te nemen 
dat in de gemeentelijke begroting de onderhoudsposten te mager zijn begroot. De meeste 
kazernes zijn in dit opzicht op orde. 
De staat van onderhoud zal worden geobjectiveerd op basis van een nog op te stellen 
programma van eisen. Wanneer de staat van onderhoud niet overeenkomt met het 
beschikbare onderhoudsbudget is sprake van achterstallig onderhoud. De kosten hiervan 
worden neergelegd bij de desbetreffende gemeente, zodat wordt zeker gesteld dat de 
kosten voor verborgen gebreken niet worden afgewenteld op andere gemeenten. 

Lopende investeringen 
In het eindrapport van BMC is melding gemaakt van een lopend investeringsniveau ter 
hoogte van €16,5 min. De helft daarvan heeft betrekking op gebouwen en terreinen. In 
het normalisatietraject is (mede op aangeven van diverse gemeenten) verondersteld dat 
deze investeringen binnen budgettaire kaders passen. Investeringen gaan immers ook pas 
"lopen" als hiervoor de benodigde kredietruimte is aangevraagd. 

Niettemin zijn er trajecten die in een grijzer gebied vallen. Denk aan renovaties of 
nieuwbouwprojecten, die al in pijplijn zitten en ook passen binnen staand beleid, maar 
waarvoor de financiering formeel nog niet is geregeld. Dit zijn kwesties waarover nadere 
afspraken zijn gemaakt in het projectplan (die door het AB is vastgesteld op 30 mei 2011): 
gedurende de transitieperiode vervult de commandant brandweer een adviesrol bij 
majeure besluiten ten aanzien van beleidswijzigingen, vacatures en investeringen. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de gemeente zorg draagt voor de (aanvullende) 
financiering van investeringsprojecten die: 
• zijn opgenomen in de meerjarenraming horende bij de begroting 2011 (toetsbaar). 
• noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan ARBO-technische eisen of soortgelijke 

richtlijnen (toetsbaar). 
» die om andere motieven noodzakelijk zijn om het huidige kwaliteitsniveau van de 

repressieve brandweerzorg te continueren. Hierbij is het uitgangspunt dat de huidige 
repressieve dekking gegarandeerd kan worden (minder toetsbaar; i.e. dient de 
commandant de noodzaak ervan met feiten en argumenten te onderbouwen). 

Dit zal in voorkomende gevallen worden vastgelegd in het overdrachtsdossier. 

Risico's 



BTW-consequenties 
Met de beoogde aanpassing van de wet Veiligheidsregio's (verplicht regionaliseren) is de 
omzetbelasting op de brandweertaak niet meer declarabel18. Veiligheidsregio's worden 
hiervoor structureel gecompenseerd. Hiervoor worden de benodigde middelen onttrokken 
aan het BTW Compensatie Fonds en toegevoegd aan de BDUR (= rijksbijdrage voor 
Veiligheidsregio's). Landelijk gaat hiermee een bedrag gemoeid van c a . 44 min. 1 9 

Veiligheidsregio Twente loopt in dit verband een tweetal structurele risico's: 
• de raming van 44 min. blijkt onvoldoende; 
• het compensatiebedrag van 44 min. wordt verdeeld over de regio's met een sleutel die 

voor Twente ongunstig uitpakt. 

De wijziging van het BTW-regime heeft ook voor het huisvestingsdossier mogelijk 
gevolgen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de herzieningstermijn voor BTW van 10 
jaar (lees terugbetaling van ooit geclaimde BTW aan het Compensatiefonds). In theorie 
moet hiervoor dekking zijn via verhoging voor de BDUR. In werkelijkheid bestaat echter de 
kans dat hiervoor onvoldoende dekking is. 

Er is geen reden om aan te nemen dat fiscale motieven een rol spelen bij de keuze voor 
het huisvestingsscenario. In alle scenario's lijkt het risico van herziening op te treden. Het 
ministerie heeft hier echter nog geen definitieve uitspraken over gedaan. Daarom wordt 
de landelijke discussie omtrent het BTW-dossier op de voet gevolgd. 

Arbeidsvoorwaarden 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven worden momenteel gesprekken gevoerd met de 
vakbonden in het BGO over het overgangs protocol en de arbeidsvoorwaardenregeling in de 
nieuwe situatie. Conform een onderzoek van Cebeon bij andere regio's wordt rekening 
gehouden met het risico van structurele verhogende effecten ais gevolg van garanties ten 
aanzien van arbeidsvoorwaarden en inschaling van het huidige personeel. Vanuit dit 
onderzoek kan een maximale verhoging van €0,90 per inwoner worden berekend, wat 
resulteert in €5,6 ton voor heel Twente. Uitgangspunt in de onderhandelingen is echter dat 
het totale pakketvan rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor het beroepspersoneel en de 
vrijwilligers binnen het huidige budgettaire kader blijft. De nieuwe rechtspositie van de 
Veiligheidsregio Twente zal een sober gemiddelde van de huidige rechtsposities van de 
Twentse brandweren zijn. 

' a Brief minister van Veiligheid & Justitie aan Tweede Kamer, kamerstuk 29517, nr. 52 

" Uitkomst rapport Cebeon naar de fiscale gevolgen van de beoogde aanpassing in de WVR 
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Bij lage 

Ten behoeve van de afstemming met de wethouders Financiën en de ambtelijke 
werkgroep Financiën is een notitie opgesteld met de uitgangspunten van het 
normalisatietraject. De geactualiseerde samenvatting hiervan is in deze bijlage 
weergegeven. Hieraan zijn de voor- en nadelen van de huisvestingsscenario's toegevoegd. 
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Deel 1: Uitgangspunten Normalisatietraject 
• Uitgangspunt is dat gebruik is gemaakt wordt van de bestaande 

• Technische overhead voor het ondersteunende apparaat is 
becijferd aan de hand van cijfers van Regio Twente 

• Voor de gemeentelijke bijdrage aan de normatieve overhead 
wordt de formatie van het brandweerpersoneel (met 
verschillende wegingsfactoren voor beroeps- en vrijwillige 
medewerkers) genomen. 

1 4 Thema 1-meting Kwaliteit 

Benodigde (apdutct RIB 
Benodigd O&O budget 

1 5 Thema Overig 

Knelpunten 

Verrekeningen 

Doorgerekend o b.v, de norm Lonmk x 0,75 
Doorgerekend o.b.v een normbudget per repressieve 
brandweerfunctionaris. Het Twentse huidige O&O-budget vormt 
hierbij de basis voor de normstelling 

Geïnventariseerd a.d.h.v. de financiële foto's Structurele 
knelpunten zijn geverifieerd bij de leden van de werkgroep. 
Geïnventariseerd o.b v. nieuwe uitvraag bij gemeenten 

Er zijn dne scenario's beoordeeld, te weten- huur, om-met beschikbaar gesteld en eigendom. Per 
scenario zijn voor- en nadelen opgesomd o.b.v. enkele generieke cmena als complexiteit flexibiliteit, 
draagvlak en kosten. 

Voordelen 

Focus up core business door brandweer dit aou echter vanuit 
de brandweer toeft een nadee1 zijn omdat met name door 
vrijwilligers net gebouw ais core kan wordenge/wn 
Genn noodzaak tot opzet beheersorganisatie 

Afspraken met gemeenten overandethoud bnjvc» Qngefrloetd• 
dit i$ 1<bi verschillend, waarde brandweer het nu regelt 
moeten afspraken worden gemaakt 

Nadelen 
Geen strategische waarde vanuit brandweerzorg 

Geen invloed op onderhoud, beheer en facilitaire contracten 
vanuit de gemeente 

Grote diversiteit aan contractuele afspraken over beheer en 
(groot) onderhoud van gebouwen 

Bespanngsrnogel ijk heden op onderhoud daardoor beperkt 

Geen voorbereiding op toekomstige dóórontwikkeling van BT 

Voordelen 

Focus op core business door brandweer dit ?ou echter vanuit 
de brandweer toch een nadeel zijn omdat met name door 
vrijwilligers het gebouw als core kan worden ge/ten 
Geen noodhaak tot opzet behtvrsorganisatie 

Afspraken met gemeenten over onderin *»A bhjven ongemoeid 

Nadelen 
Geen strategische waarde vanuit brandweerzorg 

Verantwoordelijkheid mu.t. beheer en (groot) ondemoud 

gebouwen feondiJdeip: of locatie-afhankelijk 

Besponrtgsmogelijkhetien op onderhoud daardoor benerkt 

Geen voorbere ding op toekomstige duorontwidceiing vdti 87 

1$ ijlage 



Voordelen Nadelen 
Conformiteit met model brandweer verantwoordefiik voor Kosten overname vastgoed tafh Van keuze ovetdracht) 

primair proces en ondersteuning {personen, taken, rmddefen, 

vastgoed) Dit heeft ook betrekking or> specifieke functie van 

Mogelijkheden tot ontwikketingvan een integraal Risico's die aan vastgoeo *jn verbonden (incourant vastgoedl. 
onderhoud- en beheerconcept 

Betrokkenheid vande vrijwilligers DIJ het beheer van de indien alteen het pandin e?gendum wordtgegeven- juridfcche 
ka/eme Kazerne weerspiegelt de identiteit van de en financiële laken en ogen aan "verpachting" 

llilllïlll^^ 
Meer gnp oo kosten door de verantwoordelijke organisatie 

Strategische waarde vanuit brandweerzorg 

Toekomstbestendig scenano 
Gezien de integrale verantwoordelijkheid voor de brandweer tn He nieuwe situatie is eigendom de 
meest voor de hand liggende optie 

Deel 2: Uitgangspunten Desintegratiekosten 
• Voor de inventarisatie van de desintegratiekosten is het overheadstramien van Berenschot 

• Om de genormaliseerde desintegratieschade in do eerste jaren te beperken wordt het restant 
(40%) van het solidantertsfonds ingezet 

Deel 3: Uitgangspunten FLO en2* loopbaanbeleid ] 
De financiële consequenties worden buiten dit principebesluit afgehandeld 

Deel 4: Uitgangspunten Financieringsmodel 
Het eenvoudige boxensysteem vormt de basis voor de financiering van Biandweer Twente Hierbij 
gpldt het volgende 

Startsituatie Er is een verdeelsleutel tussen box 1 (lokale brandweerzorg; op basis van gefixeerde 
genormaliseerde brandweerbegroting) en box 2 (regionale brandweerzorg, op basis van inwonertal). 

2013 tot en met 2015. Bevriezing van de kostenverdeling met onderzoek naar 
financieringssystematiek waarander de verdeelsleutel, niet alleen op basis van inwoneraantal, maar 
ook op basis van andere factoren zoals risicoprofiel In het onderzoek wordt ook gekeken naar de 
thema's die van box 1 naar box 2 kunnen gaan Randvoorwaarde zijn beperkte herverdeeleffecten 

Situatie 2016 en verder Eventuele aanpassing van de financieringssystematiek, voortvloeiende uit 
een besluit van het Algemeen Bestuur nav het genoemde onderzoek. 

Definitief d.d. 20120223 



Tenslotte: Openstaande actiepunten in hetnórmalisatietraject 
Materieel en gebouwen • Doorrekening consequenties gewijzigd BTW-regime. 

* Doorlichting en normering onderhoudsbudgetten (gebouwen 

Personeel • Uitkomsten hannonisatie arbeidsvoorwaarden 
• Doorrekening effecten inschaling personeel 

Overhead • Nadere beschouwing op algemeen beheer 
brandweerpersoneel. 

Overig • Technische correcties op de foto tav huisvesting (bijv. 
renovatie en nieLiwbouvv) 

De nog openstaande actiepunten zijn deels niet meer binnen de begrotingscyclus 2013 uit te 
voeren. Mogelijkerwijs worden de effecten daarvan pas meegenomen in de begrotingswijziging 
2013 of de begrotingscyclus 2014. 

Bijlage 


