GEMEENTE
ALMELO &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
ALMELO BETAALT:

De gemeente Almelo droeg in 2018

€ 4.748.194 bij aan het totale
€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit vormt 11,49% van het
totaal. Almelo betaalt

€ 65,21 per

inwoner.

ALMELO ONTVANGT:
De gemeente Almelo heeft 1 kazerne.

ALMELO STUURT:
Verbetering van de inhoudelijke
verantwoording en transparantie
informatie. Duidelijke richtlijnen
en kaders voor de VRT en tijdige
betrokkenheid van de raad bij
strategische keuzes in beleid
VRT.
66% van de respondenten is niet
betrokken geweest bij het
opstellen van het risicoprofiel.

In het eerste halfjaar van 2018

Alle manieren van sturen ervaren

heeft de gemeente Almelo 156

de respondenten als 'nauwelijk's

afgehandelde adviesaanvragen

van invloed'.

ontvangen. Hierbij gaat het om

Almelo heeft in het AB een stem-

thema's als ruimtelijke veiligheid,

aandeel van 7,14% en in

veilig bouwen, evenementen en ad-

besluitvorming over P&C 10%.

hoc adviezen.

ALMELO & ENQUÊTE:
Mate van bekendheid VRT in
Almelo (89%) is hoger dan
gemiddeld (77%) binnen de
enquête.
83% van de respondenten wil de

ALMELO & Q1-Q2 2018:
60 automatische
alarmincidenten
89 brandincidenten
68 dienstverleningsincidenten
124 leefmilieu-incidenten
31 ongevallen

VRT regionaal aansturen.
De respondenten in Almelo ervaren minder inhoudelijke sturing aan de VRT
dan gemiddeld binnen de enquête.
60% ziet in redelijke mate lokale beleidsambities terugkomen in het beleid
van de Veiligheidsregio Twente.
50% van de respondenten heeft inzicht in de geleverde prestaties door de
Veiligheidsregio Twente.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE BORNE
&
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
BORNE BETAALT:
De gemeente Borne droeg in 2018

€ 1.154.282 bij aan het totale
€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit vormt 2,79% van het
totaal.

Borne betaalt

€ 48,47 per

inwoner.

BORNE ONTVANGT:
De gemeente Borne heeft 1 kazerne.

In het eerste halfjaar van 2018 heeft
de gemeente Borne 53
afgehandelde adviesaanvragen
ontvangen. Hierbij gaat het om
thema's als ruimtelijke veiligheid,
veilig bouwen, evenementen en adhoc adviezen.

BORNE & ENQUÊTE:
Hoge mate van bekendheid met

BORNE STUURT:
27% van de respondenten geeft
aan zienswijzen in te zetten
t.b.v. sturing op de begroting en
jaarrekening van de VRT.
Verbetering van de inhoudelijke
verantwoording en transparantie
informatie. Duidelijke richtlijnen
en kaders voor de VRT en tijdige
betrokkenheid van de raad bij
strategische keuzes in beleid
VRT.
Borne heeft in het AB een stemaandeel van 7,14% en in
besluitvorming over P&C 5%.

BORNE & Q1 -Q2 2018:
7 automatische alarmincidenten
17 brandincidenten
6 dienstverleningsincidenten
28 leefmilieu-incidenten
11 ongevallen

de VRT & risicoprofiel.
Lokale beleidsambities nauwelijks terug te zien in het beleid van de VRT.
Mate van grip op kosten en inzicht in geleverde prestaties van de VRT
worden als beperkt ervaren.
Informatievoorziening wordt als beperkter ervaren dan gemiddeld bij
andere gemeenten.
Raadsleden ervaren een hogere mate van samenwerking tussen raden dan
gemiddeld bij andere gemeenten. Ook is de behoefte om met andere
gemeenten op de VRT te sturen is groter dan gemiddeld bij andere
gemeenten.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE
DINKELLAND &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
DINKELLAND BETAALT:
De gemeente Dinkelland droeg in
2018

€`1.655.823 bij aan het totale

€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit is 4,01% van het totaal.
Dinkelland betaalt

€ 62,95 per inwoner.

DINKELLAND STUURT:
Op verbetering transparantie van
informatie. Duidelijke richtlijnen en
kaders voor de VRT.
Zienswijzen, moties, mondelinge
vragen en de gemeentelijke
programmabegroting zijn de
belangrijkste sturingsmethoden (69%)

DINKELLAND ONTVANGT:
De gemeente Dinkelland heeft 3
kazernes.

Ook lobby richting de VRT via de
burgemeester of het bestuur van de
VRT is een populaire manier van
sturen (11,5%).

In het eerste halfjaar van 2018 heeft de
gemeente Dinkelland 67 afgehandelde
adviesaanvragen ontvangen. Hierbij
gaat het om thema's als ruimtelijke
veiligheid, veilig bouwen, evenementen
en ad-hoc adviezen.

DINKELLAND & ENQUÊTE:
Zeer hoge mate van bekendheid

In vergelijking met het gemiddelde
binnen de enquête is de ervaren
mate van sturing via bovengenoemde
methoden significant sterker.
Dinkelland heeft in het AB een stemaandeel van 7,14% en in besluitvorming over P&C 5%.

DINKELLAND & Q1-Q2 2018:

met de VRT, maar iets minder dan

21 automatische alarmincidenten

de helft van de respondenten kent

19 brandincidenten

het risicoprofiel niet.

13 dienstverleningsincidenten

Mate van grip op kosten en inzicht

24 leefmilieu-incidenten

in geleverde prestaties van de VRT

7 ongevallen

wordt als beperkt ervaren (57%).
71% van de respondenten stelt dat niet genoeg informatie over de VRT
wordt ontvangen om een controlerende functie te vervullen.
100% van de respondenten stelt dat er een behoefte is om regionaal sturing
te geven aan de VRT.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE
ENSCHEDE &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
ENSCHEDE BETAALT:

De gemeente Enschede draagt in
2018

€ 12.181.081 bij aan het totale

€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit vormt 29,48% van het
totaal. Enschede betaalt

€ 77,14 per

inwoner.

ENSCHEDE ONTVANGT:

ENSCHEDE STUURT:
Verbetering van de inhoudelijke
verantwoording en transparantie
informatie.
Duidelijke richtlijnen en kaders
voor de VRT en tijdige
betrokkenheid van de raad bij
strategische keuzes in beleid VRT.
36% van de respondenten geeft
aan zienswijzen in te zetten t.b.v.

De gemeente Enschede heeft

sturing op de begroting en

2 kazernes.

jaarrekening van de VRT.

In het eerste halfjaar van 2018

Ook vormen eigen beleidskaders

heeft de gemeente Enschede 475

voor veiligheid

afgehandelde adviesaanvragen

VRT (14,3%).

ontvangen. Hierbij gaat het om

Enschede heeft in het AB een

thema's als ruimtelijke veiligheid,

stemaandeel van 7,14% en in

veilig bouwen, evenementen en ad-

besluitvorming over P&C 12,5%.

hoc adviezen.

ENSCHEDE & ENQUÊTE:

de sturing voor de

ENSCHEDE & Q1-Q2 2018:
113 automatische alarmincidenten

Hoge mate van bekendheid met de

195 brandincidenten

VRT. Bekendheid risicoprofiel is

131 dienstverleningsincidenten

50/50.

180 leefmilieu-incidenten

Mate van grip in de sturing op de

36 ongevallen

VRT wordt grotendeels als 'redelijk'
ervaren.
Alle respondenten zien in 'redelijke of hoge mate' lokale beleidsambities
terugkomen in het beleid van de VRT.
Informatievoorziening wordt als beter ervaren dan in andere gemeenten.
83% van de raadsleden heeft behoefte aan een gezamenlijke sturing op de
Veiligheidsregio Twente. Dit is gemiddeld hoger dan in andere gemeenten
binnen dit onderzoek.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE
HENGELO &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
HENGELO BETAALT:
De gemeente Hengelo draagt in
2018

€ 5.708.118 bij aan het totale

€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit vormt 13,82% van het
totaal.

Hengelo betaalt

€ 70,80 per

inwoner.

HENGELO STUURT:
Verbetering van de inhoudelijke
verantwoording en transparantie
informatie. Duidelijke richtlijnen en
kaders voor de VRT en tijdige
betrokkenheid van de raad bij
strategische keuzes in beleid VRT.
39% van de respondenten geeft

HENGELO ONTVANGT:

aan zienswijzen in te zetten t.b.v.

De gemeente Hengelo heeft

jaarrekening van de VRT.

2 kazernes.

Mondelinge dan wel schriftelijke

In het eerste halfjaar van 2018

vragen aan het college,

heeft de gemeente Hengelo 181

burgemeester of het bestuur van

afgehandelde adviesaanvragen

de VRT zijn populaire manieren

ontvangen. Hierbij gaat het om

om te sturen (22%).

thema's als ruimtelijke veiligheid,

Hengelo heeft in het AB een stem-

veilig bouwen, evenementen en

aandeel van 7,14% en in

ad-hoc adviezen.

besluitvorming over P&C 10%.

HENGELO & ENQUÊTE:
Hoge mate van bekendheid met de
VRT, maar lage mate bekendheid
met risicoprofiel (25%)
Mate van grip op kosten en inzicht

sturing op de begroting en

HENGELO & Q1-Q2 2018:
42 automatische alarmincidenten
94 brandincidenten
51 dienstverleningsincidenten
116 leefmilieu-incidenten
15 ongevallen

in geleverde prestaties van de VRT
wordt als beperkt ervaren (57%).
67% van de respondenten stelt dat de informatie over de prestaties van de
VRT niet tijdig en voldoende informerend is.
Raadsleden ervaren een lagere behoefte (24,19%) om regionaal sturing te
geven aan de VRT

samenwerking tussen raden dan gemiddeld bij andere

gemeenten.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE HOF
VAN TWENTE &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
HOF VAN TWENTE BETAALT

HOF VAN TWENTE STUURT:
Via zienswijzen op financiële
aspecten van de VRT.

De gemeente Hof van Twente droeg
in 2018

€ 2.394.195 bij aan het totale

Zienswijzen, moties, mondelinge

€ 41.314.811 aan gemeentelijke

vragen en de gemeentelijke
programmabegroting zijn de

bijdragen. Dit vormt 5,80% van het
totaal. Hof van Twente betaalt

€

68,64 per inwoner.

belangrijke sturingsmethoden (61%)

HOF VAN TWENTE ONTVANGT
De gemeente Hof van Twente
heeft 4 kazernes.
In het eerste halfjaar van 2018 heeft
de gemeente 78 afgehandelde
adviesaanvragen ontvangen. Hierbij
gaat het om thema's als ruimtelijke
veiligheid, veilig bouwen,
evenementen en ad-hoc adviezen.

Ook lobby richting de VRT via de
burgemeester of het bestuur van de
VRT is een populaire manier van
sturen (16%).
De mate van sturing van
bovenstaande methoden wordt
grotendeels als 'nauwelijks' ervaren,
dit resultaat is grotendeels in
overeenkomst met het gemiddelde in
de hele enquête.
Hof van Twente heeft in het AB een

HOF VAN TWENTE & ENQUÊTE:
69% van de respondenten is
bekend met de VRT, maar meer dan

stemaandeel van 7,14% en in
besluitvorming over P&C 7,5%.

HOF VAN TWENTE & Q1- Q2 2018

de helft van de respondenten kent

31 automatische

het risicoprofiel niet.

alarmincidenten

Mate van grip op kosten en inzicht

32 brandincidenten

in geleverde prestaties van de VRT

26 dienstverleningsincidenten

wordt als 'nauwelijks' ervaren

55 leefmilieu-incidenten

(90%).

15 ongevallen

70% van de respondenten stelt dat geen inzicht is in de verhouding tussen
de door de VRT geleverde prestaties en gemeentelijke financiële bijdrage.
90% van de respondenten geeft aan dat regionaal sturing van de VRT
wenselijk is.
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GEMEENTE
OLDENZAAL &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
OLDENZAAL BETAALT
De gemeente Oldenzaal droeg in
2018

€ 1.857.047 bij aan het totale

€ 41.314.811 aan gemeentelijke
bijdragen. Dit vormt 4,50% van het
totaal. Oldenzaal betaalt

€ 58,36

per inwoner.

OLDENZAAL ONTVANGT
De gemeente Oldenzaal heeft 1
kazerne.
In het eerste halfjaar van 2018
heeft de gemeente Oldenzaal 72
afgehandelde adviesaanvragen
ontvangen. Hierbij gaat het om
thema's als ruimtelijke veiligheid,
veilig bouwen, evenementen en
ad-hoc adviezen.

OLDENZAAL & ENQUÊTE:

OLDENZAAL STUURT:
Via zienswijzen op het financiële
aspect van de VRT.
De gemeente Oldenzaal gebruikt veel
verschillende manieren van sturen,
namelijk zienswijzen op de begroting
en jaarrekening van de VRT (29%),
gemeentelijke programmabegroting
en jaarrekening (29%) en het stellen
van duidelijke kaders ten aanzien van
eigen beleidskaders omtrent
veiligheidsbeleid (14%)
De mate van sturing van
bovenstaande methoden wordt
grotendeels als 'redelijk' ervaren, dit
resultaat is positiever in vergelijking
met het gemiddelde in de hele
enquête.

80% van de respondenten is

Oldenzaal heeft in het AB een stem-

bekend met de VRT en 80% is ook

aandeel van 7,14% en in

bekend met het risicoprofiel.

besluitvorming over P&C 7,5%.

75% van de respondenten ervaart
de grip op kosten als 'helemaal

OLDENZAAL& Q1- Q2 2018

niet' tot 'nauwelijks' .

13 automatische alarmincidenten

50% van de respondenten stelt dat

20 brandincidenten

er 'nauwelijks inzicht' is in de

18 dienstverleningsincidenten

verhouding tussen de door de VRT

25 leefmilieu-incidenten

geleverde prestaties en

11 ongevallen

gemeentelijke financiële bijdrage.
100% van de respondenten geeft aan dat regionaal sturing van de VRT in
'hoge mate' of 'zeer hoge mate' wenselijk is.

REKENKAMERONDERZOEK VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

GEMEENTE
TUBBERGEN &
VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE
TUBBERGEN BETAALT:
De gemeente Tubbergen droeg in
2018

€ 1.405.877 bij aan het totale

TUBBERGEN STUURT:
Op stijging van de verplichte
financiële bijdrage aan de VRT.

€ 41.314.811 aan gemeentelijke

39% van de respondenten geeft

bijdragen. Dit vormt 3,40% van het

aan zienswijzen in te zetten

totaal.

Tubbergen betaalt

€ 66,46

per inwoner.

TUBBERGEN ONTVANGT:
De gemeente Tubbergen heeft 1
kazerne.

t.b.v. sturing op de begroting en
jaarrekening van de VRT.
18% stelt te sturen via de
gemeentelijke
programmabegroting.
15% van de respondenten stuurt

In het eerste halfjaar van 2018

via moties (eventueel in

heeft de gemeente Tubbergen 96

afstemming met andere raden).

afgehandelde adviesaanvragen

Tubbergen heeft in het AB een

ontvangen. Hierbij gaat het om

stemaandeel van 7,14% en in

thema's als ruimtelijke veiligheid,

besluitvorming over P&C 5%.

veilig bouwen, evenementen en adhoc adviezen.

TUBBERGEN & ENQUÊTE:
Mate van bekendheid VRT in
Tubbergen is lager dan gemiddeld
binnen de enquête. Bekendheid

TUBBERGEN & Q1-Q2
2018:
4 automatische alarmincidenten
37 brandincidenten
24 dienstverleningsincidenten
19 leefmilieu-incidenten
9 ongevallen

risicoprofiel is 50/50.
82% van de respondenten in Tubbergen ervaart geen sturing op de
kosten(ontwikkeling) van de VRT.
83% ziet nauwelijks lokale beleidsambities terugkomen in het beleid van de
Veiligheidsregio Twente.
66% van de respondenten heeft inzicht in de geleverde prestaties door de
Veiligheidsregio Twente.
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