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Geachte raad,

We hebben als Veiligheidsregio een bijzonder en historisch jaar achter de rug. Het jaar 2020 stond
grotendeels in het teken van de Covid-19 crisis. Van maart tot en met december ne¡Uen we in een GRlp-4
situatie gezeten. De crisisorganisatie is gedurende die hele periode werkzaam geweest en vele (ook
gemeentelijke) collega's hebben zich ingezet om de pandemie in goede banen ie leiden. Er is hård gewerkt.
Regulier werk is voor een deel van de medewerkers (deels) stil komen te liggen of is opgeschoven in de tijd.
Hetopleiden,trainenenoefenenisvooreengrootdeeldoorgeschoven naálzozl en/blgeannuleerd.
Daarnaast zijn ook alle ñysieke bijeenkomsten geannuleerd. De paraatheid en inzet van Cé gehele
organisatie is ondanks Covid-19 het hele jaar geborgd geweest. We kijken met een trots geiroel terug. Als
veiligheidsregio hebben we onze maatschappelijke meerwaarde bewezen.

ln 2020 is het nieuwe beleidsplan VRT 'stabiele factor in tijden van verandering', voor de jaren 2021-2024
vastgesteld. Daar horen bij het risicoprofiel en dekkingsplan brandweer. lnZ0i0 is de info-rmatieronde langs
de verschillend gemeenteraden, waarin de genoemde plannen en algemene informatie over de VRT is
meegenomen, afgerond. Het voornemen is om in de toekomst periodiek de verschillende raden te
bezoeken.

D.aarnaast is in 2020 ingespeeld op verschillende actuele thema's. Denk hierbij aan de vorming van een
nieuwe meldkamer voor Oost Nederland, paraatheid en vrijwilligheid, voorbereiding op de den[richting
taakdifferentiatie brandweer en een evaluatie en handelingswijze paasvuren.

Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.763.230. Het resultaat laat zich
voornamelijk verklaren door effecten van Covid-19. ln het saldo zit eveneens ten gevolge van Covid- j g een
nadelig resultaat van de Twente Safety Campus besloten. De voor- en nadelen vãn CoviO-tg zijn zodoende
in het concernresultaat geëgaliseerd

Voor een verdere toelichting op het financiële resultaat wordt verwezen naar paragraaf 1.2 en 1,3 van de
jaarstukken,

Bestemminq van het resultaat.
Een deel van de overtollige gelden is afkomstig van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, een
samenwerkingsverband van verschillende partners op gebied van sociale veiligheid. Deze bovenregionale
middelen zijn specifiek geoormerkt en worden om die reden gereserveerd. Daãrnaast is met de gemeenten
Almelo, Bome, Enschede en Hengelo afgesproken om het rekeningoverschot van 2020 (althanshet
aandeel van deze gemeenten daarin) toe te voegen aan de per gemeente ingestelde FLô1-reserve. Dit om
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een tijdelijk knelpunt in de financiering van het Flo-overgangsrecht op te kunnen vangen. Het overige deel
(€ 737.153) van het rekeningoverschot wordt gerestituee-rd aän de ovärige tien (niet Flo)-gemeenten.

Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening op 5 juli 2021vast. Het bestemmingsvoorstel aan het algemeen
bestuur ziet er als volgt uit:
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De jaarstukken zijn nog niet voozien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin
mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Mel deze handelswijze heeft het algemeen
bestuur op 15 december 2Q14 ingestemd. Ook de prwincie is akkoord met deze handelswijze.

ln de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is opgenomen dat het dagelijks bestuurvan de
gemeenschappelijke regeling het jaarverslag en de (voorlopige) jaarrekening uitédijk 1S april van enig jaar
aan de gemeenteraden voorlegt. Bijgesloten treft u deze jaarstukken 202e aan.
VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire ondenrerpen en
Gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan vormen de basis van deze progrrrma'". Met de
jaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2b20.

Wij nemen aan u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geinformeerd. lndien er vragen zijn over
de opzet of inhoud van de jaarstukken, dan kunt u contact opnemen met de in de aanhefvan Jeze brief
vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
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Te bestemmen:
- toevoegen aan reserve Veiligheidsstrategie Oost Nederland
- toevoegen aan FLO reserves (c.q. het aánzuiveren van een tekort)

€
€

€ 1.763.230Gerealiseerd resultaat met inachtneming van het AB-besluit d.d. 5 oktober 2020

108.077
918.000

IE € 737.1
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