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Ge meenten

Geachte raad,

ln een tijd waarin Nederland en Twente in de ban zijn van het Coronavirus presenteren wij u de
ontwerpbegroling202l van Veiligheidsregio Twente (VRT). ln de begroting is veruoord welke taken de
organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiele implicaties
daaryan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweêr,-cHOR, Multidisciplinaire ondenruerpen
en Gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2020-2024 vormen de basis van deze
programma's en worden tegelijkertijd aangeboden.

De begroting 2021 heeft een omvang van € 58,0 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op
€ 46,8 mln' De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2020 toegenomen me-t € 1,2 mln.
(2'6%) vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vãstgesteldó financiële
uitgangspunten. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 0,3 mln. op basis van het besluit
van het algemeen bestuur op 9 juli 2018 over financiële knelpunten op middellange termijn. Dit besluit is
nog eens bekrachtigd in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 februari 2020.Voor een nadere
specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt venrezen naar bijlage I van de ontwerpbegroting.

De algemene bijdrage van 46,8 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de
gemeenten. ln bijlage 2 is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin
is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het kõmend
kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten
kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar
voren brengen. ln dat kader zien wij uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 3 juni 2020 tegemoet.

Uw eventuele schriftelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de
ontwerpbegroting, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, ln aanvulling op
de geijkte procedure zijn wij uiteraard bereid een nadere toelichting op de begroting te verstrekken in de
gemeenteraad.
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le.programmabegroting wordt op 29 juni 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur van
Veiligheidsregio Twente behandeld.

wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,
secretaris, voozitter,

G.O. van VeldhuizenH

vE I L I G H E I D S $ì tìi tììì I tì
TWENTE


