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Onderwerp Concept Jaarplan en begroting 2022

Geachte voorzitter veiligheidsregio,

Hierbij ontvangt u het concept jaarplan 2022 van het 1EV, inclusief de begroting.
Op grond van art. 73 van de Wet veiligheidsregio’s wordt aan de besturen van de
veiligheidsregio’s een zienswijze gevraagd met betrekking tot het jaarplan van het 1EV.
Voorafgaand aan de totstandkoming van dit concept jaarplan hebben we de leden van de
RCDV en andere crisispartners gevraagd om te reflecteren op onze voorgenomen
speerpunten voor 2022. De partners hebben op uitgebreide schaal gereageerd en hun
feedback met ons gedeeld. De belangrijkste observatie uit de uitkomsten van deze
enquête is dat onze producten en diensten in belangrijke mate tegemoet komen aan de
behoeften van onze partners. Daarnaast is duidelijk dat onze activiteiten met betrekking
tot intelligence en informatievoorziening, maar ook ter ondersteuning van de
bovenregionale operationele slagkracht, bijzonder worden gewaardeerd.

Verlaging Collectieve bijdrage veiligheidsregio’s van € 102.235 t.o.v. de kaderbrief 2022
Het concept jaarplan 2022 is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgelegd in de
kaderbrief 2022. De kaderbrief is op 9 april 2021 naar de veiligheidsregio’s gezonden,
met voor elke regio een specificatie van hun bijdrage aan de collectieve producten
volgens artikel 69 WVR. Hierbij mag opgemerkt worden dat voor de landelijke ICT
omgeving Veiligheidsregio’s’ een verlaging van € 102.235 is doorgevoerd t.a.v. het ICT
Verkeersplein. Daardoor gaan de veiligheidsregio’s in absolute zin in 2022 € 4.089,40
minder betalen dan in 2021, conform de in 2020 aangekondigde verlaging van het
benodigde budget voor het ICT-verkeersplein.

Tevens mag opgemerkt worden dat op de dienstverlening voor veiligheidsregio’s een
prijsindex toegepast van nul procent. Onze vastgestelde methodiek werkt met voor- en
nacalculatie conform de methodiek van het Centraal Planbureau. Voor de begroting van
2023 is alsdan weer een nacalculatie aan de orde.



Bestuurs-, beleids- en

—
— Instituut directieondersteuning

• — Fysieke Ons kenmerk

Veiligheid D0572021

Pagina

2/2

Met dit concept jaarplan komen we tegemoet aan het verzoek om geld en middelen
duidelijker aan te koppelen. We willen alle partners bedanken die de moeite hebben
genomen om te reflecteren op onze voorgenomen ambities voor 2022.

Namens het bestuur IFV nodig ik u graag uit uw zienswijze kenbaar te maken over
bijgevoegd concept jaarplan 1EV 2022.

Op 10 december 2021 wordt het concept jaarplan 1EV 2022 ter vaststelling aangeboden
aan het algemeen bestuur 1EV. Uw reactie wordt in deze besluitvorming meegenomen.

Uw reactie ontvangt het bestuur IFV graag uiterlijk 24 november a.s. per brief of per e
mail via bestuurifvifv.nl.

Met vriendelijke groet,

Pl. Broertjes

Voorzitter Dagelijks Bestuur 1EV


