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Korte inhoud 

Bij brief van 29 september jl. verzoekt de voorzitter van het IFV mevr. G. Faber 
de veiligheidsregio om een zienswijze op de bijgevoegde Jaarplan en begroting 
IFV 2016. Zij verzoekt vóór 13 november een reactie te mogen ontvangen. De 
voorzitter heeft een eerste concept-reactie gegeven met de toevoeging dat een 
definitieve later zal volgen. Deze reactie stemt inhoudelijk overeen met de 
bijgevoegde concept-brief. 
 
De begroting laat een duidelijk onderscheid zien in de drie te onderscheiden 
taken die het IFV uitvoert: de uitvoering van de wettelijke taken, de opgedragen 
werkzaamheden voor de veiligheidsregio’s en de gecontracteerde opdrachten 
voor derden. Overeenkomstig dit onderscheid worden activiteiten en de 
financiering beschreven. 
Het DB IFV onderzoekt de mogelijkheden om de strategische oriëntatie van het 
IFV verder te versterken. Het doel hierbij is om vanuit de kerntaken van het IFV 
aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in het land en bij de veiligheidsregio’s, 
 waarbij er extra aandacht zal moeten komen voor informatievoorziening, 
zelfredzaamheid, bevolkingszorg en industriële veiligheid. Hiervoor is extra 
financiële ruimte nodig. Zodra hier concrete voorstellen voor zijn, zal het 
algemeen bestuur van het IFV een aanpassing van de begroting als 
“posterioriteit” worden voorgelegd. Een dergelijke aanpassing binnen het 
jaarplan en de begroting van het IFV leidt tot een verschuiving binnen de 
begrotingsposten, niet tot een verandering in het totale volume, aldus het IFV..  
 
Daarnaast is er sprake van de wens om te komen tot een organisatorische 
doorontwikkeling van het IFV en het Veiligheidsberaad. Zie agendapunt 4. 
Met inachtneming van de aandachtspunten zoals beschreven in de bijgevoegde 
brief kan op hoofdlijnen worden ingestemd met de voorliggende concept-
begroting. 
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