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Geachte raad,
ln de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling het jaaruerslag en de (voorlopige) jaarrekening uiterlijk 15 april van enig jaar
aan de gemeenteraden voorlegt. Bijgesloten treft u deze jaarstukken aan.
Veiligheidsregio Twente (VRT)geeft uitvoering aan een viertal programma's: brandweer, GHOR,
multidisciplinaire samenwerking bij rampen en crises en de gemeentelijke kolom (crisiscommunicatie /
bevolkingszorg). Met de jaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid in 2016. lnhoudelijk gezien zijn de meeste activiteiten en voornemens, zoals venryoord in de
programmabegroting 201 6, uitgevoerd.
Het verslagjaar 2016 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 573.988. Het resultaat laat zich
grotendeels verklaren door de eenmalige meerkosten ten gevolge van de invoering van het lndividueel
Keuze Budget (versneld uitkeren van 7 maand vakantiegeld). De overige mee- en tegenvallers wegen
redelijk tegen elkaar op. ln paragraaf 1.2 van de jaarstukken is een beknopte toelichting gegeven op de
financiële mee- en tegenvallers.
Het nadelige saldo is in de jaarrekening volledig onttrokken aan het weerstandsvermogen. Normaliter vraagt
een dergelijke onttrekking om goedkeuring van het algemeen bestuur. Het weerstandsvermogen van VRT
bevat echter een bijzondere component, namelijk een deel van de niet-bestede rijksgelden. Deze gelden
zijn geoormerkt als algemene buffer om tegenvallers op te vangen. ln de vastgestelde programmabegroting
van verslagjaar 2016 is de bijzondere samenstelling van het weerstandsvermogen toegelicht. De bewuste
passage van de begroting is in bijlage 1 weergegeven.
Deze rijksgelden staan niet als eigen vermogen, maar als vreemd vermogen op de balans. De aanwending
van deze gelden dient volgens de rekenplichtige voorschriften rechtstreeks te worden ven¡¡erkt in de
jaarrekening. Rechtstreeks ten gunste dus van het rekeningsaldo. Dit in tegenstelling tot de aanwending van
eigen vermogen (lees reserves), dat om goedkeuring van het algemeen bestuur vraagt. Om die reden komt
het gerealiseerde resultaat uit op € 0. Deze venrerkingswijze is in eerder stadium door de accountant
bevestigd.
De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin

mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen
bestuur op 15 december 2014 ingestemd. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze.
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Wij nemen aan u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. lndien er vragen zijn over
de opzet of inhoud van de jaarstukken, dan kunt u contact opnemen met de in de aanhefvan deze brief
vermelde contactpersoon.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,

voorzitter

H.G.W.

dr. G.O. van Veldhuizen
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Bijlage 1: passage programmabegroting 2016 over samenstelling weerstandsvermogen

1.1.1 lncidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat in beginsel uit algemene middelen die als buffer dienen voor de
opvang van onvoorziene incidentele kosten. Voor de VRT geldt dat vanwege de hybride
financieringsstructuur de middelen afkomstig kunnen zijn van zowel de gemeenteñ als het Rijk. Ter
verduidelijking wordt navolgend dit onderscheid gemaakt:

Gemeentelijke middelen
De Veiligheidsregio Twente beschikt per 1 januari 2015 over een Algemene Reserve van € 211.000,-.

Bestemmingsreserves en voozieningen van Veiligheidsregio Twente hebben een specifieke
doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per binnen Veiligheidsregio
Twente ingestelde, reserve/voorziening een format aangelegd waarin de doelstelling, omvang en
bestemming hiervan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien nodig bijgesteld als
gevolg van interne of externe regelgeving.

Rijksmiddelen
Veiligheidsregio's ontvangen jaarlijks een doeluitkering van het Rijk, de zogenaamde Brede Doel Uitkering
Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is in brede zininzetbaar voor de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. De BDUR is sinds 2011 verhoogd ter naleving van de nieuwe wet- en regelgeving. Eerder
al hebben regio's voor hetzelfde doel incidentele stimuleringsbijdragen ontvangen. Deze financiële injecties
van het Rijk zijn in Twente maar beperkt aangewend.
Gegeven de vele ontwikkelingen waarmee VRT rekening dient te houden, is in 2011 ervoor gekozen om
€ 1.100.000'- te alloceren voor onvoorziene tegenvallers. De omvang van de algemene middelen (Rijk +
gemeenten) bedraagt dus € 1.311.000,-
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