
  

Reactiematrix 
Zienswijze Jaarplan IFV 2020 

 

 1/9 

 

Veiligheidsregio Relevante onderdelen reactie op conceptjaarplan en begroting IFV 2020 

 

Reactie/verwerkingsvoorstel in jaarplan 

Concept 

zienswijze 

netwerk Finance 

& Control 

 

Overgenomen 

door: 

Noord-Holland 

Noord 

Zuid-Limburg 

Haaglanden 

Groningen 

Brabant-Zuidoost 

Zeeland 

 

Gedeeltelijk 

overgenomen 

door: 

Brabant-Noord 

Midden- en West-

Brabant 

Zaanstreek-

Waterland 

Rotterdam-

Rijnmond 

Amsterdam-

Amstelland 

Drenthe 

Noord- en Oost-

Gelderland 

 

 

 

Het netwerk Finance & Control wil het IFV een aantal uitgangspunten 

meegeven bij het verder duiden van de consequenties van de koerswijziging 

voor de veiligheidsregio’s. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 

4. 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. Daarnaast roepen de financiële 

overzichten diverse vragen op. Enkele voorbeelden: 

5. Vanaf 2021 vallen financiële middelen voor het LCMS vrij. In welke richting 

vindt herbestemming plaats?  

6. Welke reserves worden ingezet? Blijft dit een incidentele inzet van 

middelen of volgen er in de toekomst extra financiële claims? 

 

Samengevat 

Samengevat verzoekt het netwerk Finance & Control u: 

7. De veiligheidsregio’s te laten meedenken over de toekomst van het IFV; 

8. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toekomstige 

taakontwikkelingen op te pakken via “oud voor nieuw” beleid en de 

(collectieve) financiering daarvan; 

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

voor de financiële bijdragen vanuit de veiligheidsregio’s. 

 

1. De ambities financiert het IFV de komende 4 jaar uit 

eigen middelen om de kennisbasis te versterken. 

2. Een verhoging van de bijdragen voor de collectieve 

opdrachten aan het IFV vanuit de veiligheidsregio’s 

bestaat alleen uit indexering conform afspraak.  

Vanzelfsprekend trachten wij altijd inzicht te bieden 

in de efficiencyvoordelen voor de regio’s in het 

geval van landelijke producten of diensten. 

3. Het IFV blijft de dienstverlening aan de 

veiligheidsregio’s met volledige inzet continueren 

conform bestaande afspraken.  

4. De tabellen in bijlage 4 en 5 van het jaarplan  

      geven op productniveau inzicht in wat het IFV  

levert en de wijze van financiering. 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. 

5. Eind 2020 is naar verwachting de investering in IE 

Beheer B.V. volledig terugverdiend. Dit betekent dat 

er vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 920.000 

aan financiële ruimte is, waarvan € 600.000 

betrekking heeft op de veiligheidsregio’s en € 

320.000 op de overige afnemers van LCMS. 

Het IFV komt zoals in het jaarplan aangegeven met 

voorstellen om deze ruimte te besteden aan de 

doorontwikkeling van netcentrisch werken, inclusief 

het onderliggende LCMS en het programma 

Informatievoorziening. De veiligheidsregio’s worden 

betrokken bij deze ontwikkelingen (via bestaande 

governance afspraken). 

6. Zie beantwoording bij 1. 
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7. Via bestaande governancestructuren op inhoud 

denken en bouwen veiligheidsregio’s mee aan 

ontwikkelingen. Daarnaast worden er op 

directieniveau gesprekken gevoerd over behoeftes 

en richting op macroniveau. Daarnaast laat het IFV 

het ministerie van JenV en de veiligheidsregio’s 

meedenken met de ontwikkeling van de koers van 

het IFV. 

8. Zie beantwoording bij 1 en 4. 

9. Zie beantwoording bij 4.  

 

Veiligheidsregio 

Utrecht 

Algemeen 

Het jaarplan geeft een helder beeld van de ambities, speerpunten en 

doorontwikkeling. De door het IFV aangebrachte structuur, gebaseerd op het 

portfolio aan diensten en de betreffende wettelijke bepalingen, draagt bij aan 

de transparantie van de begroting. 

 

Bij de meerjarenbegroting merkt het algemeen bestuur het volgende op: 

10. De begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021 t/m 2024 laten een 

structureel ogend exploitatietekort zien. Ter dekking van dit tekort lijkt een 

€0,8 miljoen van het eigen vermogen te worden ingezet. De samenhang 

tussen het structureel ogend exploitatietekort (t/m 2024) en de incidentele 

dekking voor de jaren 2020 tot en met 2023 wordt niet duidelijk. De VRU 

verzoekt een nadere toelichting op hoe het exploitatietekort in 2024 gedekt 

wordt.  

11. De financiële risico’s zijn niet gekwantificeerd. De VRU adviseert hier een 

financiële toelichting bij te verstrekken en deze te verbinden met de 

toelichting op het weerstandsvermogen. 

12. Bijlage 3 geeft een goed beeld van de bestedingen naar productgroepen 

en programma’s. Dit beeld blijkt niet uit het overzicht van de bestedingen in 

de jaren 2021 t/m 2024. De VRU adviseert deze rubricering naar 

productgroepen en programma’s ook in het overzicht van de besteding tot 

uitdrukking te laten komen.  

 

10. Om de kennisbasis te versterken investeert het IFV 

uit eigen middelen tot en met 2023.  

11. De financiële risico’s van het IFV worden jaarlijks 

gekwantificeerd in het jaarverslag. Hiervoor is in het 

jaarverslag 2018 een bedrag opgenomen van 3,3 

miljoen aan benoemde en gekwantificeerde risico’s. 

12. Bijlage 3 met specificatie naar productgroepen geeft 

de specificatie voor 2020 weer en levert een goed 

beeld op voor 2020. De wijzigingen voor de jaren 

t/m 2024 t.o.v. 2020 zijn te vinden in de tabel in 

hoofdstuk 4. 

 

 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid 

Algemeen 13. In overleg met de brandweer/veiligheidsregio’s 

wordt in 2020 geïnventariseerd aan welke 
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De VRGZ onderschrijft de constatering dat het nodig is verbinding te zoeken 

met crisispartners. Het verder ontwikkelen van risico- en crisisbeheersing acht 

de VRGZ eveneens van belang. De strategische thema’s waar het IFV zijn 

dienstverlening op wil aansluiten, sluiten aan op de accenten zoals beschreven 

in het concept beleidsplan 2020-2023 van de VRGZ.  

 

Bij de financiële vertaling van de inhoudelijke ontwikkeling en dienstverlening 

stelt de VRGZ als uitgangspunt dat de dienstverlening niet mag leiden tot 

uitzetting van de bijdrage in de komende jaren. De VRGZ heeft in 2020 al 

bezuinigingsopgaven te verwezenlijken.  

 

Dienstverlening 

De VRGZ acht de onderbouwing van de beschreven dienstverlening niet 

helder op enkele onderdelen.  

13. Niet helder is waartoe een stelpost van €1,2 miljoen p/j is opgenomen voor 

onderzoeken in de periode na 2020. 

14. Niet duidelijk is welke nieuwe IV-diensten voor veiligheidsregio’s worden 

ontwikkeld in het programma IV 2020-2025 en wat dat financieel betekent. 

15. In 2019 werd voor Bevolkingszorg, ongeveer €300.000,- geraamd. Voor 

2020 nog maar €190.000,-. Het is de VRGZ niet duidelijk waarom dit is. 

 

onderzoeken in de periode na 2020 behoefte is. 

Hiervoor is in de begroting nu een stelpost 

opgenomen van € 1,2 miljoen per jaar. 

14. Hiervoor wordt een voorstel gedaan. Het 

programma is nog in ontwikkeling en wordt in de 

loop van 2020 voorgelegd aan de veiligheidsregio’s. 

15. De omvang van het programma vakbekwaamheid 

bevolkingszorg is vergeleken met vorig jaar van € 

187.000 naar € 190.000 gegaan (zie bijlage 4). 

 

 

Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 

De VRBN sluit in zijn zienswijze op onderdelen aan op de zienswijze van het 

netwerk Finance & Control. In aanvulling daarop heeft de VRBN de volgende 

vragen/opmerkingen: 

16. Het IFV heeft het voornemen om interne processen te verbeteren. De 

VRBN ziet graag dat voor de planning- & control cyclus het netwerk 

Finance & Control wordt betrokken. 

17. Vanaf 2021 valt de afschrijving voor goodwill en de aanloopverliezen voor 

overname van IE Beheer B.V. vrij. Een toelichting ontbreekt. Een voorstel 

tot herbestemming van deze middelen is onderdeel van het 

programmaplan IV 2020-2025. De VRBN ziet het voorstel hiervoor graag 

tegemoet.  

18. Het IFV gaat de komende vier jaar €3,2 miljoen uitgeven uit eigen middelen 

om de kennisbasis te versterken. De kosten komen ten laste van de 

bestemde reserve NIBHV. Een overzicht van de reserves en de geplande 

stortingen en onttrekkingen ontbreekt. 

16. De veiligheidsregio’s worden betrokken bij het 

uitwerken van de voorstellen die te maken hebben 

met de koers IFV.  

17. Zie beantwoording bij onderdeel 4. 

18. De uitgaven voor het versterken van de kennisbasis 

komen uit de eigen middelen van het IFV.  

19. Afhankelijk van de besluitvorming hierover in de 

RBC/RDVR komt er in 2020 mogelijk een voorstel 

voor een vervolg voor 2021 en verder voor de 

Uitvoeringsagenda brandweer.  
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19. Er is een post ‘Kennisfuncties’ van €1,2 miljoen begroot. Tot en met 2020 

werden deze middelen ingezet voor de Uitvoeringsagenda Brandweer. De 

VRBN ziet het bestedingsvoorstel graag tegemoet. 

 

Veiligheidsregio 

Midden- en 

West-Brabant 

 

en 

 

Veiligheidsregio 

Rotterdam-

Rijnmond 

De VRMWB sluit in zijn zienswijze op onderdelen aan op de zienswijze van het 

netwerk Finance & Control. Verder vindt de VRMWB het belangrijk dat de 

initiatieven die het IFV ontwikkelt in goede samenhang met de regio’s 

plaatsvinden en dat de initiatieven die regionaal zijn gestart een plaats krijgen 

in de ontwikkelopgave. 

20. De VRMWB had het op prijs gesteld wanneer de veiligheidsregio’s vooraf 

betrokken waren geweest bij de dienstverlening van het IFV. Het IFV wordt 

dringend verzocht de regio’s/VRMWB te betrekken bij de verdere 

uitwerking. 

21. Er is sprake van uitbreiding van de formatie. De VRMWB is er niet van 

overtuigd dat de uitbreiding bijdraagt aan een grotere ondersteuning t.b.v. 

de regio’s. Dit baseert de VRMWB op het feit dat de laatste jaren sprake is 

van een steeds grotere vraag van capaciteit uit de regio’s. 

22. Gemeenten en veiligheidsregio’s worden geconfronteerd met een krapper 

wordend financieel kader. Bewustzijn hiervoor wordt niet teruggezien in het 

jaarplan. Een verhoging van de bijdrage acht de VRMWB niet opportuun. 

20. Voor de totstandkoming van dit jaarplan zijn 

gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 

de managementraden.  De veiligheidsregio’s 

worden betrokken bij het uitwerken van de 

voorstellen die te maken hebben met de koers IFV. 

Via bestaande afspraken worden de regio’s 

betrokken bij de doorontwikkeling van producten en 

diensten. 

21. Als gevolg van de zienswijzeprocedure wordt het 

jaarplan op onderdelen aangepast. Er is geen 

sprake meer van een stijging van de begroting met 

3,5 miljoen, maar met 2 miljoen. De toename in fte’s 

wordt verklaard door toegenomen inzet op het 

versterken van de kennisbasis, op innovatie, 

informatievoorziening en het voldoen aan nieuwe 

wetgeving zoals de AVG en informatiebeveiliging. 

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.  

22. Zie beantwoording bij 2. 

 

Veiligheidsregio 

Zaanstreek-

Waterland 

De VRZW sluit in zijn zienswijze op onderdelen aan op de zienswijze van het 

netwerk Finance & Control. Verder geeft de VRZW het volgende aan. 

23. De VRZW ondersteunt de ontwikkeling van het IFV met de voorwaarde 

daarbij dat er voldoende ruimte moet blijven bij het IFV voor de bredere, 

wettelijk opgedragen taken. De VRZW verzoekt het IFV de uitkomsten van 

de evaluatie Wvr hierbij te betrekken. 

24. In december 2018 werd in het VB besloten dat de verdeelsleutel voor 

nieuwe activiteiten op basis van inwonersaantallen plaatsvindt en niet 

23. Zie beantwoording bij 3. 

24. Na de besluitvorming in het VB zijn er nog geen 

nieuwe collectieve activiteiten vastgesteld. Bij 

voorstellen voor nieuwe activiteiten wordt dit 

gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel.  
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langer op basis van een evenredige verdeling. Graag vernemen we hoe die 

besluitvorming doorwerkt in uw conceptbegroting 2020. 

 

Veiligheidsregio 

Amsterdam-

Amstelland 

De VRAA sluit in zijn zienswijze op onderdelen aan op de zienswijze van het 

netwerk Finance & Control. Verder geeft de VRAA het volgende aan. 

25. De governance van het IFV behoeft herijking. Dit moet uitgewerkt worden, 

samen met de veiligheidsregio’s, waarbij de VRAA zich voor kan stellen dat 

deze voor het deel ‘kennisinstituut’ een andere inrichting zal kennen dan 

het deel ‘shared service center’. 

26. De aandacht voor de brandweer en incidentbestrijding is erg summier. 

Hoewel het IFV terecht een breder blikveld heeft, vormt de ondersteuning 

van de brandweer toch een substantieel deel van de activiteiten. Dit blijkt 

nog onvoldoende uit het jaarplan. 

 

25. De veiligheidsregio’s worden betrokken bij het 

uitwerken van de voorstellen die te maken hebben 

met de koers IFV.  

26. Zie beantwoording bij 3. 

Veiligheidsregio 

Fryslân 

De veiligheidsregio Fryslân stemt in met het voorgelegde concept en stelt het 

op prijs dat het IFV meebeweegt met de geschetste ontwikkelingen en zo van 

meerwaarde blijft voor de veiligheidsregio’s. Daarbij is het van belang dat dit 

binnen de huidige, financiële kaders gerealiseerd wordt.  

 

 

Veiligheidsregio 

Drenthe 

De veiligheidsregio Drenthe sluit in zijn zienswijze op een onderdeel aan op de 

zienswijze van het netwerk Finance & Control. Verder wordt de ambitie van het 

IFV van harte onderstreept. Gevraagd wordt kritisch te kijken naar de 

haalbaarheid van enkele gestelde ambities, met de suggestie om dit in een 

meerjarenperspectief te bezien zodat de haalbaarheid gegarandeerd kan 

worden. 

27. In de bijlage op pagina 22 wordt de Hulpverleningsdienst Drenthe 

genoemd. Dit moet zijn veiligheidsregio Drenthe. 

 

27. Dit is aangepast in de nieuwe versie van het 

jaarplan. 

Veiligheidsregio 

Twente 

De veiligheidsregio Twente ziet in het jaarplan een verbetering t.o.v. 

voorgaande jaren. Het volgende wordt opgemerkt: 

28. Betekent de ontwikkeling naar een instituut voor risico- en crisisbeheersing 

dat het IFV verder af komt te staan van de brandweer en heeft dit wellicht 

consequenties voor les- en leerstof en onderzoeken voor de brandweer? 

29. Het IFV gaat geld uit eigen middelen uitgeven, in de tekst wordt 

aangegeven dat deze investeringen op termijn moeten leiden tot een 

hogere omzet door bijdragen van het ministerie van JenV en de regio’s. De 

28. Zie beantwoording bij 3. 

29. In de eerste conceptversie die is verzonden is 

abusievelijk een onjuiste en onterechte zin 

opgenomen. Dit heeft het IFV gerectificeerd met het 

nazenden van een jaarplan waarin dit niet meer is 

opgenomen. Het IFV wil hierbij nogmaals 

benadrukken dat het versterken van de kennisbasis 

van het IFV puur een eigen initiatief is en dat de 
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regio Twente is benieuwd hoe het IFV deze hogere bijdrage van de regio’s 

ziet. 

30. Dit jaar, en ook eerder heeft Twente daar opmerkingen over gemaakt, stijgt 

het personeelsbestand. Nu met 17 fte. Ten opzichte van 2017 is het aantal 

fte met 20% gestegen van 250 naar 300 fte. Het is niet goed mogelijk om 

inzicht te krijgen in of er extra zaken gedaan worden en of dit noodzakelijk 

is.  

regio’s ook vanaf 2024 geen enkele verplichting 

hebben en ook niet gaan krijgen in dit kader.  

30. Zie beantwoording bij 21. 

Veiligheidsregio 

Hollands Midden 

De VRHM herkent zich in de inhoudelijke lijn/speerpunten die ook aansluiten 

bij het regionaal beleidsplan 2020-2023 van de VRHM. De VRHM stemt in met 

het conceptjaarplan en begroting 2020. De verbreding van het IFV 

veronderstelt een bredere, toekomstige financiering door niet alleen 

veiligheidsregio’s, maar ook door vitale partners, crisispartners en 

Rijksoverheid. 

 

Gezamenlijke 

zienswijze 

veiligheidsregio 

Flevoland en 

Gooi 

Vechtstreek 

In de gezamenlijke zienswijze wordt ingestemd met het conceptjaarplan. De 

regio’s hopen dat de gestelde ambitie in lijn gaat lopen met de uitkomsten van 

de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de verankering van de rol en 

taak van het IFV in de herziening van de Wvr.  

31. Enerzijds heeft het IFV de ambitie zich te ontwikkelen tot een 

kennisinstituut op wetenschappelijk niveau, anderzijds richt het IFV zich 

ook op uitvoerende taken. Hoe verhouden deze verschillende functies en 

onderliggende doelstellingen zich tot elkaar in de toekomst? De VRF en 

VRGV achten het van belang dat het IFV zich ontwikkelt tot een 

onafhankelijk kennisinstituut en dat deze ontwikkeling niet wordt 

belemmerd door uitvoerende taken. 

32. In het jaarplan worden ontwikkelingen aangekondigd op het gebied van 

ICT, crisisbeheersing en kennisontwikkeling. Het IFV speelt daarmee in op 

ontwikkelingen die voor crisispartners relevant zijn. Beide regio’s geven als 

advies mee om duidelijke focus richting de toekomst te houden. De 

genoemde ontwikkelingen en speerpunten liggen niet allemaal direct in de 

lijn van de gestelde ambitie, maar lijken gericht op het vasthouden aan een 

breder perspectief. 

33. Adviesrol HRM: Uit het jaarplan is onvoldoende duidelijk af te leiden of 

deze ondersteuning alleen gericht is op de Brandweerkamer of dat het IFV 

op landelijk niveau een aanvullende rol voor zichzelf ziet. Een uitbreiding 

van taken op dit terrein achten we voor de regio’s niet van toegevoegde 

waarde vanwege de regionale verschillen. 

31. Zie beantwoording bij 16. 

32.  

33. Op dit moment werken de regio’s aan een 

strategische HR-agenda. Op het moment dat er 

vanuit de regio’s behoefte aan is komt het IFV met 

een voorstel voor uitbouw van de dienstverlening 

gericht op strategische HR-advisering. Het IFV is 

hierin volgend. 

34. Zie beantwoording bij 2.  
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34. Uit de begroting komt naar voren dat de financiële bijdragen sneller stijgen 

dan in de begrotingen van de regio’s is opgenomen. Beide regio’s willen 

erop wijze dat de gevraagde bijdragen voor hen een vaststaand feit zijn en 

vertrouwen erop dat deze niet verder zullen stijgen dan in de begrotingen 

van de regio’s is opgenomen.  

 

Veiligheidsregio 

Zuid-Holland 

Zuid 

De VRZHZ draagt graag bij aan de verdere uitwerking van de doorontwikkeling 

van het IFV, waarbij ook de uitkomsten van de wetsevaluatie worden 

betrokken.  

 

De VRZHZH geeft de volgende uitgangspunten mee bij de koerswijziging van 

het IFV. De onderdelen die overeenkomen met de zienswijze van het netwerk 

Finance & Control zijn hierin niet meegenomen. 

35. Wij zien graag dat het IFV omwille van de effectiviteit en efficiency een 

stevigere landelijke regie pakt op de ontwikkelingen op het vlak van LCMS, 

informatiemanagement en informatievoorziening; 

36. Op pagina 11 van het jaarplan wordt ingegaan op de doorontwikkeling van 

servicetaken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier groepen producten. 

De vraag is hoe dit past bij de bij het IFV belegde collectieve opdrachten 

die in bijlage 4 benoemd staan. 

37. Op vlak van brandweeropleidingen benoemen de collectieve opdrachten 

concrete producten, zoals: het beheer ELO, de ontwikkeling van les-en 

leerstof, diverse producten vanuit productfinanciering brandweer etc. 

Onduidelijk is welke activiteiten hiervoor plaatsvinden en welke afspraken 

hierover gemaakt worden. 

 

Financieel  

38. De VRZHZ ziet de begroting in de toekomst graag opgebouwd langs de lijn 

van de bestuurlijke (en daaraan gelieerde ambtelijke) portefeuilles.  
39. In navolging op het vorige punt: de begroting stijgt van ca. € 60 mln. in 

2019 naar ca. € 63,5 mln. in 2020. De aansluiting tussen de verschillende 

toelichtingen hierop is echter moeilijk te vinden. Opvallend is dat ook het 

aantal fte bij het IFV jaarlijks toeneemt. De taken van het IFV lijken steeds 

toe te nemen en als gevolg hiervan stijgt de bijdrage van de 

veiligheidsregio’s op activiteitenniveau en generiek. De vraag is welke 

afweging bij de financiering van deze stijging gemaakt wordt.  

35. Zie beantwoording bij 5. Het IFV komt zoals in het 

jaarplan aangegeven met voorstellen om 

netcentrisch werken/LCMS door te ontwikkelen. 

Hiernaast komen we met een voorstel voor een 

nieuw programma Informatievoorziening.  

36. De doorontwikkeling van servicetaken heeft geen 

raakvlakken met collectieve opdrachten die in 

bijlage 4 benoemd staan en kennen een andere 

financiering.  

37. De activiteiten worden uitgevoerd op basis van 

gemaakte afspraken voor deze producten en 

diensten. De activiteiten worden mede in overleg 

bepaald met de hiervoor gemandateerde gremia. 

38. We nemen dit als suggestie mee. 

39. Zie beantwoording bij 21. 

40. Het IFV heeft hier begrip voor. Van een verhoging 

van de bijdrage voor collectieve opdrachten is geen 

sprake. De bijdragen worden enkel verhoogd op 

basis van de indexering. Vanzelfsprekend trachten 

wij altijd inzicht te bieden in de efficiencyvoordelen 

voor de regio’s in het geval van landelijke producten 

of diensten. 
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40. In de komende periode zullen gemeenten en daarmee veiligheidsregio’s 

geconfronteerd worden met een krapper wordend financieel kader. 

Bewustzijn voor deze ontwikkeling zien wij niet terug in het jaarplan en 

begroting. 
 

Veiligheidsregio 

Kennemerland 

De veiligheidsregio Kennemerland ondersteunt het inzetten van de financiële 

reserves van het IFV voor de bredere oriëntatie op risico- en crisisbeheersing. 

41. De VRK draagt graag bij aan de toekomstvisie van het IFV. Daarbij is het 

wel nodig dat de regio’s en het IFV zorgvuldig zijn in de manier waarop ze 

zich tot elkaar verhouden. De regio’s hebben belang bij een gezaghebbend 

kenniscentrum dat kennis opbouwt, verzamelt en teruggeeft. Onafhankelijk, 

maar verbonden met het veld. Op deze manier kunnen regio’s en IFV 

elkaar versterken.  

42. De regio’s hebben geen belang bij een nieuw instituut. Een IFV dat zich 

opstelt tegenover de regio’s brengt de verandering op afstand. De vraag 

daarbij is hoe onafhankelijkheid van het ministerie kan worden 

bewerkstelligd gezien het feit dat het Rijk een belangrijke financier is. 

43. Scherp moet zijn welke activiteiten het IFV uitvoert ‘uit zichzelf’ en welke 

producten, al dan niet verplicht, worden geleverd aan de regio’s. De rol van 

de regio’s als (gezamenlijk) opdrachtgever moet scherper worden om te 

bewaken dat afgesproken taken voor de verschillende kolommen met de 

gewenste kwaliteit worden uitgevoerd. Ook is scherpte nodig in de 

financiën zodat regio’s er zeker van kunnen zijn dat de 

organisatieontwikkeling niet oneigenlijk door de regio’s wordt betaald. 

44. De uitwerking van de visie vraagt bezinning op de aansturing. Een meer 

onafhankelijkheid opererend instituut dat wordt bestuurd door de 

regiovoorzitters lijkt contradicterend. Wat de VRK betreft vraagt uitwerking 

van de toekomstvisie daarom om nadere uitwerking van de rol van de 

regio’s als opdrachtgever en van de rol van de voorzitters in het bestuur 

van het IFV. 

45. De vier uit te werken strategische thema’s zijn gekoppeld aan concrete 

ambities in de Strategische kennis- en onderzoeksagenda 2018-2021. 

Graag ontvangen we tijdig informatie over de invulling ervan. Wat de VRK 

betreft blijft een aandachtspunt het betrekken van de witte 

kolom/geneeskundige keten en ook Bevolkingszorg. 

41. t/m 45. Het IFV neemt deze aandachtspunten mee 

in de komende ontwikkeling van de koers van het 

IFV. Vanzelfsprekend is ook het proces van de 

wetsevaluatie Wvr van invloed. 

46. Er liggen convenanten en afspraken onder de 

collectieve opdrachten van de regio’s. Het omlaag 

brengen van de tarieven heeft tot gevolg dat we 

bepaalde activiteiten niet meer kunnen uitvoeren 

conform de gemaakte afspraken. 

47. We houden onze overhead in de gaten en hebben 

oog voor de financiële positie van de 

veiligheidsregio’s.   
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46. De hoogte van de bijdrage van de regio’s aan het IFV blijft een belangrijk 

aandachtspunt, de VRK heeft de wens om deze omlaag te brengen en ziet 

graag dat de ontwikkelingen daaraan bijdragen. 

47. De VRK ziet weinig beweging in het omlaag brengen van tarieven. Het IFV 

scoort goed qua overheadtarieven, maar in de onderwijsmarkt gelden 

andere ratio’s. Ook ziet de VRK in de stukken onvoldoende terug op welke 

wijze het IFV hier nu mee omgaat. 

 

Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-

Gelderland 

De conceptzienswijze van de VNOG is identiek aan de conceptzienswijze van 

de VR Kennemerland en komt daarnaast op onderdelen overeen met de 

zienswijze van het netwerk Finance & Control. In aanvulling hierop geeft de 

VNOG het volgende aan. 

48. Het IFV is een ZBO. Voor haar jaarverantwoording valt het IFV onder de 

richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven. 

Daarnaast zijn specifieke regels opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s, 

het Besluit Rijksbijdrage IFV en de Regeling Accountantscontrole IFV. 

Gezien de omvang en de taken van het IFV bieden deze richtlijn en regels 

onze bestuursadviseurs onvoldoende houvast om de voorzitter van de 

VNOG te ondersteunen in de besluitvorming. Deze regels staan het AB IFV 

niet in de weg om nadere regels voor het IFV vast te stellen. In een 

regeling begroting en verantwoording IFV kunnen onder meer afspraken 

worden gemaakt over de wijze van besluitvorming rondom 

resultaatbestemming, begrotingswijzigingen, de omvang en mutaties van 

reserves en voorzieningen. 

49. De VNOG mist nadrukkelijk de positie van de brandweer in de voorliggende 

documenten. 

50. De uitwerking van de toekomstvisie van het IFV vraagt ook om uitwerking 

van de rol van de veiligheidsregio’s als opdrachtgever en de rol van de 

voorzitters in het bestuur van het IFV. 

 

48. Het IFV moet net zoals de veiligheidsregio’s al aan 

heel veel regelgeving voldoen. Dit uitbreiden met 

nog meer regelgeving voor het opstellen van de 

begroting en de verantwoording is alleen gewenst 

als dit een duidelijke meerwaarde heeft. 

49. Zie beantwoording bij 3. 

50. Zie beantwoording bij 25. 


