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Op grond van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s hebben de  
veiligheidsregio’s de gemeenschappelijke zorg voor de inrichting van een 
uniforme informatie- en communicatievoorziening, daaronder begrepen 
het vaststellen van de informatiebehoefte en het vaststellen van kaders,  
standaarden en kwaliteitseisen met het oog op de informatie-uitwisseling 
binnen en tussen organisaties  
 
Het Veiligheidsberaad heeft in juni 2015 na consultaties van de 
veiligheidsregio’s ingestemd met het Programma Informatievoorziening. 
Hierin staan de volgende zes speerpunten: 
landelijke ICT omgeving,  

kernregistraties,  

applicatieve functies,  

informatie-gestuurd werken,  

basisvoorziening Geografische informatie (Geo) 

informatieveiligheid.  

 

De eerste vier speerpunten worden in 2016 uitgewerkt. Voor Geo en 

informatieveiligheid zijn inmiddels de programmaplannen uitgewerkt en 

in februari aan het algemeen bestuur VRGZ voorgelegd.  

 
Het algemeen bestuur heeft toen gevraagd de businesscases van alle 
prioriteiten gelijktijdig ter besluitvorming voor te leggen om een integraal 
besluit te kunnen nemen. Aangezien door de complexiteit en de planning 
van de uitwerking van de andere onderwerpen deze voorwaarde tot 
onwenselijke vertraging zou leiden, heeft het Veiligheidsberaad besloten 
de programmaplannen voor GEO en informatieveiligheid  afzonderlijk ter 
besluitvorming voor te leggen. 
 
In het Veiligheidsberaad op 18 maart 2016 is na consultatie van de 
(landelijke) bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening 
ingestemd met de twee plannen Geo en Informatieveiligheid.  
Ter bekrachtiging van dit besluit vraagt de voorzitter van het 
Veiligheidsberaad aan alle veiligheidsregio’s middels ondertekening van 
bijgevoegde convenanten bekrachtiging van dit besluit.   
 
Kosten 
De veiligheidsregio’s dragen jaarlijks per veiligheidsregio  € 26.000 euro 
bij aan het project Geo. Vanaf 1-1-2021 vindt de financiering plaats 
vanuit  de bestaande regionale bijdrage aan netcentrisch werken 
(LCMS). 
De financiering voor 2016 is door de VRGZ reeds opgenomen in de 
begroting 2016. Voor de periode 2017-2020 zal  het in de begroting 
worden verwerkt. 
  
 

 



 

 
Definitief akkoord: 
Er is per plan niet eerder een definitief akkoord dan wanneer alle 
veiligheidsregio’s een ondertekende overeenkomst hebben 
geretourneerd. Streven hiervoor is 1 juni 2016. Pas dan krijgt de directie 
IFV opdracht om  het programma Geo en het project Informatieveiligheid 
in te richten en uit te voeren 
 
 
 
 

 

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

1. Vaststelling van  het convenant programma Geo en het 

convenant project Informatieveiligheid, incl. financiering, en de 

voorzitter machtigen de convenanten te ondertekenen 

2. Akkoord met de begeleidende brief  
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