
  
T u b b e r g e n 

MOTIE VAN: Ontvangen: 21 mei 2016 
CDA, Dorpen Centraal, PvdA 

Motie nr. 2016/Berning-Kemperink-Wessels/ t 

Onderwerp: Veiligheidsregio Twente (VRT) 

De Raad, in vergadering bijeen op 23 mei 2016 

Overwegende dat: 
» De veiligheidsregio Twente (VRT) een groot aantal taken voor de deelnemende gemeenten uitvoert, 

waaronder het in stand houden van een brandweer, een geneeskundige hulpverleningsorganisatie 
en een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, 
het ambulancevervoer en de politietaak; 

« De gemeente Tubbergen verplicht deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Twente (VRT); 
« Blijkt dat het in bepaalde gebieden in Noord Oost Twente niet altijd mogelijk is te kunnen voldoen 

aan de voor de VRT geldende normen voor de aanrijtijden van hulpdiensten; 
» Daardoor de veiligheid van burgers in deze gebieden niet in alle gevallen kan worden gewaarborgd, 

ook niet wanneer hulpdiensten uit Duitsland worden ingeschakeld; 
« Dat de gemeente Tubbergen hiervan een sprekend voorbeeld is, zodat gesteld kan worden dat de 

kwaliteit die VRT aan Tubbergen levert niet volledig op orde is; 
» De jaarlijkse bijdrage aan VRT volgens een van te voren bepaalde verdeelsleutel is omgeslagen 

over alle aangesloten gemeenten binnen de VRT. 

Spreekt als zijn oordeel uit dat: 
« Als gevolg van de verdeelsleutel, de prijs-kwaliteitverhouding voor een gemeente als Tubbergen 

negatief afwijkt ten opzichte van andere gemeenten binnen de VRT, waar tijdige acute zorg wel 
volledig gewaarborgd is; 

» Dit niet redelijk en rechtvaardig is; 
» Het daarom mogelijk moet worden gemaakt om de bijdrage van de gemeenten te koppelen aan de 

kwaliteit van de geleverde prestaties. 

Roept het college op om: 

» In samenwerking met de vRT en uo overige deelnemende gemeenten een systematiek te 
ontwikkelen, waarin een nader te bepalen korting op de bijdrage aan de VRT wordt verleend aan 
gemeenten, waar de geldende normen voor aanrijtijden van hulpdiensten niet worden gehaald; 

« Zich ervoor in te zetten dat deze korting uiterlijk in 2018 wordt geëffectueerd; 
» Deze motie ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente, 

alsmede van de besturen van de daarbij aangesloten gemeenten. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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