
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 21 september jl. heeft u om een reactie verzocht op het Jaarplan en begroting IFV 2019 en deze 

vóór 8 november bekend te maken. Met deze brief wordt hieraan invulling gegeven. 

 

Wij verzoeken u bij de aanbieding van het jaarplan IFV 2019 en de concept-begroting 2019 aan het 

algemeen bestuur van het IFV aandacht te geven aan de hierna beschreven opmerkingen.  

 

Algemeen 

 

Ten aanzien van de dienstverlening van het IFV Ontwikkelrichting achten wij het juist dat  

het IFV zich verder ontwikkelt als kennis- onderzoek- en onderwijsinstituut. In dat licht is het richten 

op doorontwikkeling en vernieuwing goed. De ontwikkeling van businessintelligence, waardoor er 

een data- en analysecentrum komt voor veiligheidsregio’s past daarin.  

Van belang hierbij zijn de volgende vragen: welke data worden verzameld, hoe geschiedt de duiding 

van de verzamelde data en wie doet dit en wie gaat over het eigenaarschap van data. Wij verzoeken 

u  vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s bij de beantwoording van deze vragen te betrekken. 

 

In lijn met de ontwikkeling van het IFV als kenniscentrum is het een goede zaak dat het IFV 

informatie verschaft aan de veiligheidsregio’s over de implementatie van de Omgevingswet via een 

ondersteuningsprogramma en andere activiteiten.. 

   

 

Specifiek 

 

1. 

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

Datum: 8 november 2018 
Betreft: consultatie Jaarplan en begroting IFV 

2019 
Bijlage(n):  
  
Briefnr: VR/…./17/rv 
 

Instituut Fysieke Veiligheid 
t.a.v. de heer G.O. van Veldhuijzen 
voorzitter dagelijks bestuur IFV, 
Postbus 7010 
6801 HA Arnhem 

Directie 
Groenewoudseweg 275 
6524 TV  Nijmegen 
Postbus 1120 
6501 BC  Nijmegen 



 
2 

 

Een kanttekening plaatsen wij bij de opmerking op pagina 15: “Projectfinanciering is afkomstig is uit 

de BDuR en een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op termijn wordt een 

structurele bijdrage vanuit de veiligheidsregio’s voorzien”. 

Niet wordt duidelijk of en zo ja welke bijdrage de veiligheidsregio’s nu leveren met betrekking tot het 

kenniscentrum data-analyse. 

Wij behouden ons het recht voor om aan de hand van een afzonderlijk voorstel een apart besluit te 

nemen ten aanzien van een mogelijke structurele financiering van activiteiten van het kenniscentrum. 

 

2. 

Op pagina 22 wordt gesproken over het programma informatievoorziening. Dit bestaat uit 

informatieveiligheid, landelijke kernregistraties, business intelligence en gemeenschappelijke 

applicaties.  

In vergelijking met de begroting van 2018 wordt hiervoor € 600.000,-- meer geïnvesteerd. Voor de 

onderdelen kernregistraties, gemeenschappelijke applicaties en landelijke ICT-omgeving betalen de 

regio’s al afzonderlijke bedragen. Welke extra diensten worden geleverd op het terrein van business 

intelligence. 

 

3. 

Uit het financieel overzicht op pagina 9 blijkt dat in vergelijking met 2018 de opdrachten voor 

veiligheidsregio’s met € 1,8 mln. stijgen. (2018 € 22,780 mln  en 2019 24,984 mln). 

Naar verwachting neemt de omzet toe van de opdrachten die voor veiligheidsregio’s worden 

uitgevoerd. Als gevolg van extra diensten zoals opleidingen, trainingen, bijscholingen, advies en 

onderzoek, aldus het plan. Als echter wordt gekeken naar de omzet uit deze activiteiten stijgt alleen 

onderzoek/kennisontwikkeling. Welke nieuwe activiteiten worden verricht of welke nieuwe resultaten 

worden naar verwachting bereikt  in vergelijking met 2018.  

 

In tegenstelling tot wat in het jaarplan staat (pagina 21) wordt het nieuwe C 2000 systeem niet eind 

2018 operationeel, maar in 2019. 

 

 

Wij zien graag de reactie van het IFV tegemoet op voormelde 3 specifieke opmerkingen 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens het algemeen VRGZ, 

 

de voorzitter,      de secretaris,     

 

 

drs. H.M.F. Bruls     D. van Zanten 

  


