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Voorstel 

- Vast te stellen dat de gemeente Dinkelland NIET instemt met het voorgestelde besluit. De 

voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door STRUCTURELE 

taakstellende bezuinigingen en dat het DB de opdracht moet krijgen om voor december 2014 
deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. 

- Bovendien stemmen we niet in met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de 
paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan zouden we de aangekondigde risico-

inventarisatie afwachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre 

maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken. 
- Dit besluit middels een brief kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente voor 11 juni 

2014. 

Overwegingen 

In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015 is 
verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties 

daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire 

onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie. 
 

De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering 
van de brandweer (d.d. 22-02-2012) zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks 

technische uitgangspunten, die in eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen'. 

Bovendien corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen 
die gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen. 

 

Financiën 

Grote bottleneck is de stijging van de bijdrage voor de gemeenten met € 1,3 miljoen op een 
begrotingssaldo van € 41,2 mln. De stijging van de loon- en prijsindex is 2014 is éénmalig taakstellend 

opgevangen en die taakstelling “valt nu weer vrij”. Dat is, met de loon- en prijscompensatie voor 

2015, de grootste boosdoener voor de hogere bijdrage. 
 

De bijdrage per inwoner bedraagt € 65,84 voor 2015. Voor Dinkelland bedraagt de bijdrage in 2015 € 
1.584.852. In 2014 was dit nog € 1.535.192, een stijging van  € 49.660. 

 

Er is sprake van een loonstijging van 1,25%  voor 2014 én voor 2015. Voorts wordt gerekend met een 
prijsstijging van 2% voor 2015. Dit sluit aan bij de stijgingen zoals de hoofden financiën van de 

regiogemeenten deze in hun brief hebben aangegeven. Ook meerjarig wordt met deze percentages 
rekening gehouden. Dat betekent een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

 
 

 



 

   

 

Nu wordt voorgesteld om die verhoging van de algemene bijdrage deels te dekken uit het 
rekeningsaldo 2013 (begeleidende brief bij de ontwerpbegroting). Dit is nog niet in de begroting 

verwerkt en de jaarstukken 2013 zijn ook nog niet bekend bij ons. 

Dit achten wij ongewenst. Dat geeft alleen maar uitstel van een jaar. Het DB van het VRT geeft geen 
noodzakelijke bezuinigingen aan, gaat door met aanpassingen van de budgetten aan de CPB-cijfers en 

dekt deze eventueel éénmalig uit budgetoverschotten in 2013.  
 

Deze overschotten laten zien dat er voldoende ruimte zou moeten zijn om STRUCTURELE 

bezuinigingen door te voeren. 
Het kan niet zo zijn dat gemeenten aan alle kanten moeten bezuinigen, terwijl gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden ongehinderd hun uitgaven kunnen aanpassen aan inflatiecijfers en 
vervolgens kunnen doorgaan met hun huidige beleid, zonder dat een nadere afweging heeft 

plaatsgevonden.  
 

Het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2. Dat wil zeggen dat het beschikbare weerstandsvermogen 

(ruim € 1,3 miljoen) 20% hoger is als het benodigde weerstandsvermogen. Er wordt een nieuwe 
beleidsnota opgesteld, die ongetwijfeld ervoor zal zorgen, dat dit beeld negatief wordt bijgesteld, 

zodat er weer moet worden gereserveerd.t. 
 

 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 
De secretaris, De burgemeester, 

 
 

 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
 



 

   

 

 

raadsbesluit 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014; 
 

gelet op de Gemeentewet; 
 

Besluit 

- Vast te stellen dat de gemeente Dinkelland NIET instemt met het voorgestelde besluit. De 

voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door STRUCTURELE 
taakstellende bezuinigingen en dat het DB de opdracht moet krijgen om voor december 2014 

deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. 

- Bovendien stemmen we niet in met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de 
paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan zouden we de aangekondigde risico-

inventarisatie afwachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre 
maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken. 

- Dit besluit middels een brief kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente voor 11 juni 

2014. 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 27 mei 2014. 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


