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Algemeen Bestuur

Adviesnota
Beslispunten
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
Inleiding
Aanleiding
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 informatieuitwisseling binnen en tussen organisaties
Procedure
Het Veiligheidsberaad heeft in juni 2015 na consultaties van de veiligheidsregio’s ingestemd met het
Programma Informatievoorziening.
Daarin staan zes prioriteiten:
een landelijke ICT omgeving,
kernregistraties,
applicatieve functies,
informatie-gestuurd werken,
basisvoorziening geografische informatievoorziening (Geo)
informatieveiligheid.
De eerste vier speerpunten worden in 2016 uitgewerkt. Voor Geo en informatieveiligheid zijn 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, zijn de programmaplannen voor GEO en informatieveiligheid
zelfstandig ter besluitvorming voorgelegd.
Na positieve advisering door de (landelijke) bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening heeft
het Veiligheidsberaad op 18 maart 2016 ingestemd met de twee plannen Geo en Informatieveiligheid
en de benodigde financiering.

Ter bekrachtiging van dit besluit vraagt de voorzitter van het Veiligheidsberaad aan alle
veiligheidsregio’s middels ondertekening van bijgevoegde convenanten bekrachtiging van dit besluit.
Geo
Het doel van het project Geo is het leveren van landelijk uniforme geografische data ( afkomstig uit
bijv. basisregistraties) aan de veiligheidsregio’s via een basisvoorziening Geo en het functioneren als
landelijk kenniscentrum en gesprekspartner voor partijen. Geo-informatie is informatie die gekoppeld
kan worden aan een locatie. Geo-informatie kan daarom worden weergeven op een kaart of gebruikt
worden in bijvoorbeeld het LCMS. Deze basisvoorziening wordt beheerd in samenhang met andere
gemeenschappelijke voorzieningen van de veiligheidsregio’s zoals het LCMS. Overigens zal een
regionale geo-voorziening nodig blijven om de geo-data bruikbaar te maken in de eigen
werkprocessen.
Informatieveiligheid
De doelstelling van het project Informatieveiligheid is het realiseren van een adequaat niveau van
informatieveiligheid in 2018 bij de regio’s. Hoewel de regio’s hier zelf verantwoordelijk voor zijn is er
een sterk collectief belang bij een zekere basisveiligheid in alle regio’s. Ten tijde van een crisis moeten
veiligheidsregio's altijd op bijstand van buurregio’s kunnen rekenen. Het project heeft een faciliterende
rol bij het bereiken van die doelstelling en richt zich op het ondersteunen van standaardisatie
(normering en protocollering binnen de veiligheidsregio’s) en op onafhankelijke toetsing van de
voortgang.
Kanttekeningen
In de overwegingen bij het convenant wordt aangegeven dat het Veiligheidsberaad heeft besloten
losse landelijke budgetten samen te voegen tot een integraal budget. Los van het werkbudget ten
behoeve van de uitvoering van de strategische agenda heeft het Veiligheidsberaad hierover geen
besluit genomen. Bestuurlijk vinden wij dit niet wenselijk. Het bestuur van de veiligheidsregio is
bevoegd te beslissen tot aanwending van middelen ten behoeve van een activiteit.
Als een budget voor een genoemde activiteit niet meer nodig is wordt hierover gerapporteerd en wordt
het resterende deel teruggestort naar de veiligheidsregio’s.
In artikel 1, sub 2 staat dat Geo wordt beheerd in samenhang met een landelijke ICT-omgeving.
Besluitvorming aan de hand van een nog te ontwerpen businesscase over de landelijke ICT-omgeving
moet nog plaatsvinden. Deze passage is daarom te voorbarig.

Financiën
Nee
Ja

Bedrag: € 26.000,--. 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).
Wijze van dekking: Voor het jaar 2016 is financiering in de VRGZ-begroting 2016
opgenomen. Voor de periode 2017-2020 zal het in de begroting worden verwerkt..
Voor de landelijke ICT-omgeving worden nu voorbereidingen getroffen voor het maken van
een businesscase. In 2017 wordt hierover besluitvorming gevraagd.
De overige prioriteiten van het programma Informatievoorziening worden gefinancierd
vanuit het werkbudget IFV (2016) en Veiligheidsberaad (2017 en 2018).

