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Geachte voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u het jaarplan en de begroting 2016 van het IFV aan, dat conform wettelijke regeling voor een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio’s wordt voorgelegd. Ook de managementraden worden in de gelegenheid gesteld hun advies te geven.
De indeling en opzet van het jaarplan en de begroting voor 2016 zijn op verzoek van de
veiligheidsregio’s grondig gewijzigd. Er ligt nu een stevig plan waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering van de wettelijke taken, de opgedragen werkzaamheden voor de veiligheidsregio’s en de gecontracteerde opdrachten voor derden. De activiteiten en de financiering daarvan worden op heldere wijze aan elkaar gekoppeld. Er zijn
hoofdstukken toegevoegd over het weerstandsvermogen, een meerjarenraming en de
drie taken van IFV, zoals genoemd in de Wet Veiligheidsregio’s. Deze komen gescheiden
aan de orde. Met deze aanpassingen neemt niet alleen de leesbaarheid van het jaarplan
toe maar wordt direct duidelijk wat het IFV gaat betekenen voor de veiligheidsregio’s.
Het DB IFV verzoekt u in uw zienswijze aandacht te besteden aan de wijze waarop het
IFV inhoud geeft aan de uitvoering van de haar opgedragen taken en werkzaamheden. In
het jaarplan wordt een kostendekkende begroting gepresenteerd waaruit blijkt dat er
sprake is van een financieel gezonde organisatie in meerjarig perspectief. Voor de
veiligheidsregio’s heeft dit jaarplan geen onverwachte gevolgen, maar sluit het aan op de
kaderbrief van juni 2015.
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 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, dat blijft gelijk. Het IFV is als ZBO zelfstandig
verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering en zal eventuele aanpassingen binnen de
begroting moeten verwerken. Zij steunt niet zoals bij een Gemeenschappelijke Regeling
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op de gemeenten of de veiligheidsregio’s. Met dit voorbehoud legt het DB IFV met
vertrouwen het jaarplan 2016 ter zienswijze voor aan de veiligheidsregio’s.
Wij ontvangen graag uw zienswijze uiterlijk 13 november 2015. Hiervoor wordt de termijn
van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt zodat
het AB IFV op 11 december a.s. die kan betrekken in de behandeling van het jaarplan.
Met vriendelijke groet,

Mr. G.H. (Geke) Faber
Voorzitter Dagelijks Bestuur

