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Onderwerp Reactie op ontvangen zienswijzen jaarplan en begroting IFV 2020

Geachte voorzitter veiligheidsregio,

In onze brief van 7 oktober 2019 is het conceptjaarplan en de begroting van het IFV voor 
2020 voor een zienswijze aan uw veiligheidsregio voorgelegd conform de Wet 
veiligheidsregio’s.

Met deze brief spreek ik mijn dank uit voor de door uw bestuur ingediende zienswijze.
De ingediende zienswijzen gezamenlijk hebben geleid tot een aangepaste versie van ons 
jaarplan die op 9 december 2019 door het algemeen bestuur IFV is vastgesteld. Als 
bijlage bij deze brief vindt u ons vastgestelde jaarplan en begroting voor 2020.

In deze brief reageer ik inhoudelijk op de meest voorkomende onderdelen uit de 
ontvangen zienswijzen. Ik vertrouw erop dat dit aanvullend inzicht biedt in onze ambities 
en de wijze waarop wij deze gaan realiseren.

Nieuw voor oud beleid
Zienswijze: 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.

Het IFV investeert in zijn kennisbasis. Deze investering vindt niet plaats via 'nieuw voor 
oud’. In de periode 2020 - 2024 investeert het IFV €3,2 miljoen uit zijn eigen vermogen in 
het versterken van de kennisbasis en de kennisontwikkeling met betrekking tot 
ongekende en nieuwe crises en digitale ontwrichting. Van het schrappen van elementen 
in onze taakuitoefening om deze investering te financieren is daarom geen sprake. 
Verderop in deze brief geven we een voorbeeld van nieuwe diensten die we financieren 
op basis van de vrijkomende middelen voor LCMS.
De formatie van het IFV neemt in 2020 toe. Deze toename is te verklaren door 
verschillende factoren. Onder meer door onze toegenomen inzet op het versterken van 
de kennisbasis, maar ook op het versterken van innovatie, informatievoorziening en het 
voldoen aan nieuwe wetgeving zoals de algemene verordening gegevensbescherming.
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Hiernaast is er een toenemende vraag naar onderzoek en vindt al langere tijd een 
verschuiving plaats in onze dienstverlening van materieel naar kennis. Voor de opbouw 
en het behoud van onze kennisbasis is het investeren in vaste medewerkers nodig.

Bijdragen veiligheidsregio’s
Zienswijze: 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.

Het IFV heeft hier begrip voor. Uit verschillende zienswijzen blijkt dat veiligheidsregio’s te 
maken hebben met bezuinigingsopgaven.
Van een verhoging van de bijdragen voor collectieve opdrachten aan het IFV is dan ook 
geen sprake. De bijdragen worden enkel verhoogd op basis van indexering. Hieroverzijn 
afspraken gemaakt met de veiligheidsregio’s. Vanzelfsprekend trachten wij altijd inzicht te 
bieden in de efficiencyvoordelen voor de veiligheidsregio’s in geval van een landelijke 
activiteit, product of dienst die het IFV aanbiedt.

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

Het IFV garandeert onverminderd continuïteit op de ondersteuning van de 
veiligheidsregio’s en de brandweer. Gezamenlijk met de veiligheidsregio’s en de 
brandweer ontwikkelen we onze bestaande producten en diensten door.

Transparantie begroting
Zienswijze: De toelichting op de begrotingscijfers is vrij summier. Het is van belang dat de 
begroting voorde veiligheidsregio’s en brandweer inzichtelijk maakt welke ondersteuning 
het IFV levert (en blijft leveren) voorde financiële bijdragen vanuit de veiligheidsregio’s.

De tabellen in bijlage 4 en 5 van het jaarplan geven op productniveau inzicht in wat het 
IFV levert en de wijze waarop deze gefinancierd zijn. Dit is voor de collectieve opdrachten 
verder vastgelegd in de convenanten die door het IFV met de veiligheidsregio’s zijn 
afgesloten. Voor de individuele opdrachten is dit een schatting van het IFV op basis van 
het verleden en trends.

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

Vanaf 2021 is er jaarlijks voor €920.000 aan financiële ruimte. Van dit bedrag heeft 
€600.000 betrekking op de veiligheidsregio’s en €320.000 op de overige afnemers van 
LCMS. Deze ruimte ontstaat doordat in 2020 naar verwachting de investering in IE 
Beheer B.V. volledig is terugverdiend.
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Zoals opgenomen in het jaarplan komt het IFV met voorstellen om deze financiën te 
besteden aan de dóórontwikkeling van netcentrisch werken, inclusief LCMS en het 
programma Informatievoorziening. De veiligheidsregio’s worden bij deze ontwikkelingen 
betrokken.

Aanwenden eigen vermogen IFV
Zienswijze: Welke reserves worden ingezet? Blijft dit een incidentele inzet van middelen 
of volgen erin de toekomst extra financiële claims?

In de periode 2020-2024 investeert het IFV in totaal €3,2 miljoen in het versterken van de 
kennisbasis. Dit wordt gefinancierd uit het eigen vermogen van het IFV en specifiek uit de 
bestemde reserve NIBFIV.
Deze besteding is gelimiteerd voor de periode tot en met 2023. In de meerjarenbegroting 
is te zien dat deze financiering en bijbehorende kosten in 2024 niet meer zijn 
opgenomen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dr. G.O. van Veldhuizen 
Voorzitter


