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Geachte raad,

ln een periode waarin de wereld, Nederland en Twente na ruim een jaar nog steeds in de ban zijn van hetCoronavirus presenteren wij u de programmabegrotin g2022van veítigneiosregio Twente. De impact vancovlD-19 is groot en zal ook in 202i nog zijn wèerslag hebben. Fysiàk, economisch, sociaal enemotioneel. De precieze gevolgen zijn oþ dit moment nog niet te benoemen .ln 2022zullen de effecten
beter zichtbaar en benoembaar z¡n.

ln de begroting is venroord welke taken de VRT de komende jaren verricht, welke prioriteiten daarbij zijngesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De VRT geeft uitvoering aan àe progr"rru,,
Brandweer, GHoR, Multidisciplinaire ondenruerpen en Gemeeñten, Het regionaal risicoprofiel en hetbeleidsplan 2021-2024 (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt. Centraal themain het beleidsplan is het inzetten op behóud van wat we nu hebben, in een samenleving waarin veelverandert' Dat is wat de komende jaren de nodige inspanning vraagt. Voldoende gemo-tiveerd engekwalificeerd personeel behouden, 2417 paraaìÍ.staan voor õnze iñwoners en ondernemers in Twente, meteen goed draaiende crisisorganisatie. Dit is waar we op inzetten de komende jaren.

ln 2022 spelen er een aantal thema's. De overgang naar de nieuwe meldkamer vraagt de nodige aandacht.
Dit betreft onder andere de zorg voor ons meldkamerpersoneel, de aansturing van de meldkamer, de
borging van alarmering en opschaling van onze crisisorganisatie door de meldkamer en het ontsluiten van
relevante data uit het meldkamersysteem. De planning ¡s oat ¿e nieuwe meldkamer in de tweede helft van
2022 gereed zal ziin. ook de omgevingswet is een groot thema. Deze wet heeft gevolgen voor onze
organisatie, specifiek voor de brandweer in samenwerking met gemeenten. oaarnaasiot¡ven we ook in
2022 gebruik maken van technologische ontwikkeling omìns of, verschillende terreinen te ondersteunen.
voorbeelden hiervan zijn oefenen in Virtual Reality e-n de inzet van drones voor preventie en repressie. ook
werken we de komende periode toe naar een actúeel veiligheidsbeeld van Twente op basis van relevante
data en blijft informatieveiligheid een belangrijk thema.

ln het hoofdstuk'paragrafen' is onder andere de aandacht gevestigd op het feit dat de veiligheidsregio,s de
afgelopen jaren zijn geconfronteerd met de verharding urnã" uezl"teringsmarkt. ln gezarñenlijkheid met
alle veiligheidsregio's wordt er daarom gekeken naarãe mogelijkheden voor gedeeld
eigenrisicodragerschap voor bepaalde risico's (zoals dienstJngävallen). Hierbij wordt gedacht aan een
waarborgfonds voor veiligheidsregio's. Dit wordt de komende jãren uitgewerkt en gefale erd (2021 en2022)
aan de besturen van de veiligheidsregio's ter besluitvorming vborgeleglC. Ook wordt hier de
rechtmatigheidsverantwoording nader toegelicht. Yanaf 20i2 moãt nei dagelijks bestuur zelf verantwoording
afleggen over de financiële rechtmatigheid van activiteiten van de organisãtie. Dit gebeurt door hierover een
verklaring op te nemen in de jaarrekening. Tot dusverre wordt een dãrgelijke verklãring afgegeven door de
accountant.
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De begroting 2022heefteen omvang van € 59,3. mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op€^47,8 mln' De gemeentelijke bijdragã is ten opzicht" uun ð" oegrotin; 2oz1 toegenomen met € 1,1 mln.(2'4o/o). Hiervan is € 0,8 mrn. (1,6%fvan*eg"'de roon- en pri;scõmpeñsatie, berekend vorgens devastgestelde financiële uitgangspunten. Daárnaast is de gemeentei¡t<e bijdrage verhoogd met € 0,3 mln. opbasis van het besluit van het algemeen bestuur op I juli t01s over dnanciële knelpunten op middellangetermijn'.Dit besluit is nog eens bekrachtigd in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december2020 ' voor een nadere specificatie van ãe ontwikkeäng u",id" n¡oiagàïorot venruezen naar bijlage 1 vande ontwerpbegroting.

De algemene bijdrage van € 47,8 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over degemeenten. ln bijlage 2 is de bijdrage per gemeente wdergegeven.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 vande Regeling VRT. Daarinis bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig inigelijk oJontweipnegroting voor ñet kãmendkalenderjaar aan de raden van deelñemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten
kunnen binnen acht weken na onrvangst van ãe begroting bij net cagàr¡ks Ë;ñr-;;';ä.;;üà .""|.voren brengen. ln dat kader zien wij uw schriftelijke reactie giaag uiËdiji 10 juni 2021tegemoet.

Uw eventuele schrifrelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij deontwerpbegroting, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuuri¡,rordt aangeboden. ln aanvulling opde geijkte procedure zijn wij uiteraard bereid een nadãre toelichting op de begroti-ng te verstrekken in degemeenteraad.

le..groorammabegroting.wgrdt op 5 iuli 2021in de vergadering van het algemeen bestuur vanVeiligheidsregio Twente behandeld. 
-

wij nemen aan u met het bovenstaande vordoende te hebben geinformeerd.
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Hoogachtend,
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