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Geachte heer Van Veldhuizen 

Bijgaand treft u de zienswijze van het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden 

op het jaarplan en de begroting van het IFV 2020.  

 

Het IFV wil zich doorontwikkelen naar een integraal en gezaghebbend publiek 

kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing. De veiligheidszorg in Nederland is 

gebaat bij een goed functionerend IFV. Om deze reden heeft eerder dit jaar een 

eerste bestuurlijke gedachtevorming plaatsgevonden over deze doorontwikkeling 

van het IFV.  

In het jaarplan is een richting geschetst die nadere uitwerking behoeft. Graag 

dragen wij als veiligheidsregio hieraan bij, waarbij vanzelfsprekend ook de 

uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s worden betrokken.  

Aandachtspunten  

Wij realiseren ons dat u de consequenties van de koerswijziging voor de 

veiligheidsregio’s nog niet kunt duiden. Wij willen u wel graag een aantal 

uitgangspunten meegeven.  

 Bij de meeste veiligheidsregio 's wordt nieuw beleid gefinancierd door oud 
beleid te schrappen. Uit uw jaarplan is ons niet duidelijk welke elementen 
in de huidige taakuitoefening u voornemens bent te schrappen om ruimte 
te maken voor uw ambities.  

 Een verhoging van de bijdragen aan het IFV vanuit de veiligheidsregio's is 

ongewenst tenzij de dienstverlening vanuit het IFV direct aantoonbare 
efficiencyvoordelen voor de regio's oplevert. 

 Wij hechten veel waarde aan de ondersteuning die het IFV levert aan de 
veiligheidsregio’s in het algemeen en de brandweer in het bijzonder. Wij 
zien graag dat deze ondersteuning wordt gecontinueerd.   

Transparantie 

 

De toelichting op de begrotingscijfers is vrij summier. Het is van belang dat de 

begroting voor de veiligheidsregio’s en brandweer inzichtelijk maakt welke 

ondersteuning het IFV levert (en blijft leveren) voor de financiële bijdragen vanuit 

de veiligheidsregio’s.  
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Daarnaast roepen de financiële overzichten diverse vragen op. Enkele 

voorbeelden: 

- Vanaf 2021 vallen financiële middelen voor het LCMS vrij. In welke 
richting vindt herbestemming plaats?  

- Welke reserves worden ingezet? Blijft dit een incidentele inzet van 
middelen of volgen er in de toekomst extra financiële claims? 

Samengevat verzoeken wij u: 

- De veiligheidsregio’s te laten meedenken over de toekomst van het IFV; 
- Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toekomstige 

taakontwikkelingen op te pakken via “oud voor nieuw” beleid en de 
(collectieve) financiering daarvan; 

- Inzichtelijk te maken welke ondersteuning het IFV levert (en blijft leveren) 

voor de financiële bijdragen vanuit de veiligheidsregio’s. 

Graag ontvangt het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden een schriftelijke 

reactie op deze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

J.W. Remkes 

Plaatsvervangend voorzitter VRH 


