Veiligheidsberaad
t.a.v. de heer drs. H.J.J. Lenferink
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Directie
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum:
Betreft:

Contactpersoon
R.Verhoeven
06-13591919
rinieverhoeven@vrgz.nl

11 juni 2015
consultatie programmaplan
Informatievoorziening veiligheidsregio's
2015-2020

Bijlage(n):
Briefnr:

VR1067/15/rv

Geachte heer Lenferink,
Op 5 maart jl. hebt u om een reactie verzocht op het Programmaplan informatievoorziening
veiligheidsregio’s en deze vóór 20 mei bekend te maken. Bij brief van 31 maart, kenmerk
VR1036/15/RV, hebben wij u een eerste voorlopige reactie gestuurd. Middels deze brief ontvangt u
een definitieve reactie van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid..
Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met de gestelde prioriteiten en de voorgestelde uitwerking in
business cases, zoals die zijn verwoord in het concept Programmaplan informatievoorziening
veiligheidsregio’s 2015-2020.
Van belang is dat de business cases duidelijkheid geven ten aanzien van doelen, benodigde
ambtelijke capaciteit en financiën en mogelijke besparingen.
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Wij zijn van mening dat de uitkomsten van deze business cases en de keuzes die daaruit volgen ter
besluitvorming aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio moeten worden voorgelegd. Het
algemeen bestuur van de veiligheidsregio is bevoegd om te besluiten over eventuele herschikking
van capaciteit en middelen en het sluiten van convenanten. Dit klemt te meer als de uitwerking van
de business cases tot gevolg heeft dat bij de veiligheidsregio frictiekosten gaan ontstaan, van
personele of organisatorische aard.
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De keuze of onderwerpen worden gestandaardiseerd, gemeenschappelijke worden uitgevoerd of
dat wordt gestreefd naar een gezamenlijke inkoop

Onze opvatting is dat, afhankelijk van de uitkomsten van de business cases, niet alle prioriteiten
noodzakelijkerwijs gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Er kunnen omstandigheden aanwezig zijn
(financieel of capacitair) om een prioriteit in tijd te faseren of bij te sturen op inhoud.

Wij adviseren bij de uitvoering van de business cases “go or nog go” momenten in te bouwen. Uit de
praktijk blijkt dat dit soort momenten nodig zijn om nog eens kritisch met elkaar te kijken of we nog
steeds op de goede weg zijn met de ICT-trajecten.
Met vriendelijke groeten,

Het algemeen bestuur,

de voorzitter,

de secretaris

Drs. H.M.F. Bruls

mr. A.A.J. Verhoeven
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