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Geachte raad,

ln de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling het jaarverslag en de (voorlopige) jaarrekening-uitédijk 1s april van enig jaar
aan de gemeenteraden voorlegt. Bijgesloten treft u deze ¡aarstuiren 201g aan.

VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire ondenrerpen en
Gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan vormen de oaàis van deze progr"r.u'". Met dejaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid ìn 2-01g. lnhoudelijk
gezien zijn de meeste activiteiten en voornemens, zoals ven¡yoord in ãe programmabegroting 201g,
uitgevoerd.

ln 2019 is in het bijzonder ingespeeld op verschillende actuele thema's. Denk hierbij aan de voorbereiding
de vorming van een nieuwe meldkamer voor Oost Nederland, paraatheid en vrijwilligheid, projecten die de
zelfredzaamheid van mensen in Twente vergroten, het project en een goede informãtievooziäning voor
hulpverleners en inwoners van Twente hebben aandacht gekregen.

Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 56.205. Het resultaat laat zich
verklaren door verschillende voor- en nadelen die elkaar nagenoeg nivelleren. ln paragraaf i.2 tlm 1.4 van
de jaarstukken zijn de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting verder toegelicht.

De bestemming van het positieve saldo vraagt om goedkeuring van het algemeen bestuur. Het
bestemmingsvoorstel aan het algemeen bestuur ziet er als votgt uit:

Gerealiseerd resultaat € 56.205,-

€ -/- 56.205,-
€ 0,-

De jaarstukken zijn nog niet voozien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin
mei plaats' Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen
bestuur op 1 5 december 2014 ingestemd. Ook de provincie is akkoord met deze handelsw¡ze.
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Wij nemen aan u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geinformeerd. lndien ervragen zijn over
de opzet of inhoud van de jaarstukken, dan kunt u contact opnemei met de in de aanhefvan õeze brief
vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,secretaris, voozitter,

,/
H. Meu dr. G.O. van Veldhuizen
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