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Rinie Verhoeven

Geachte heer Broertjes,
In uw brief van 13 oktober 2021 verzoekt u de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) om
een zienswijze te geven op het concept jaarplan IFV 2022. Graag maken wij van hiervan gebruik.
Wij zijn verheugd dat de speerpunten van het IFV aansluiten op de prioriteiten van de VRGZ.
Zoals u het ook aangeeft is het doel het versterken van de veiligheidsregio’s en het creëren van een
toekomstbestendige IFV-organisatie. Het zoeken naar samenwerking en verbinding tussen IFV en
veiligheidsregio’s is daarbij voor ons essentieel. Daarbij mag wat ons betreft de ondersteuning op de
gebieden van bevolkingszorg en crisiscommunicatie worden versterkt.
Het managen van de informatie via gestandaardiseerde dataverwerking en coördinatie op landelijk
en regionaal niveau is een belangrijke component om de operationele slagkracht te vergroten.
Wij verzoeken u de veiligheidsregio’s nadrukkelijk te betrekken om die bovenregionale
samenwerking te versterken. Door aansluiting te zoeken bij de regio’s wordt voorkomen dat data op
verschillende wijze wordt opgeslagen en geïnterpreteerd, waardoor we er onvoldoende in slagen om
bestuurders een eenduidig handelingsperspectief te bieden. De betrokkenheid van regionale
veiligheidsknooppunten waar data worden verzameld zijn daarbij van belang. Door deze contacten
kan worden geborgd dat de juiste intelligence wordt ontwikkeld, die voldoet aan de vragen van de
regio’s.
Voor het beheer van informatiesystemen wordt vergeleken met 2021 € 400.000,-- meer geraamd.
Onduidelijk is waardoor dit is ontstaan. Zijn er nieuwe of andere systemen te beheren of is de
aanleiding een andere wijze van financiële verslaglegging?
Wij vragen uw aandacht voor de financiering van de landelijke ondersteuning op het gebied van
grootschalig en specialistisch optreden (GBO SO). U geeft aan dat voor 2023 en volgende jaren nog
financiële dekking gezocht dient te worden. In 2015 werd bij de vaststelling van de visie GBO SO
aangegeven dat het een en ander kostenneutraal zou verlopen voor de regio’s en passend binnen
de begroting van het IFV. Wij verzoeken u daarom tijdig aan te geven voor welk onderdeel van GBO
SO extra dekking nodig is en of dit elders binnen de begroting kan worden gevonden.

Informatieveiligheid vormt een steeds belangrijker onderdeel van de activiteiten van het IFV en de
veiligheidsregio’s. De regio’s hebben daarin een eigenstandige verantwoordelijkheid om
investeringen te doen en capaciteit in te zetten op dit thema. Tegelijkertijd verzoeken wij het IFV de
regio’s daadwerkelijk inhoud te geven aan de eerder toegezegde nazorg en te helpen bij de
implementatie van de afgesproken aan maatregelen.
In uw begroting gaan de personeelskosten vergeleken met de begroting van 2021 met ongeveer € 1
mln. omhoog (van € 30.514.000,-- naar € 31.531.000,--) . Uit het jaarplan maken wij niet op voor
welke taken de formatieve uitbreiding nodig is. Wij verzoeken u hierover duidelijkheid te geven.
U geeft aan dat het IFV vanaf 2022 opereert met de nieuwe naam Nederlands Instituut Publieke
Veiligheid (NIPV). Het ontwikkelen van kennis en verzorgen van onderwijs zijn daarbij belangrijke
elementen. Niettemin signaleren wij op pagina 11 dat voor opleiden € 1 miljoen euro minder wordt
geraamd (van 7,2 naar 6,0 miljoen euro) en voor kennisontwikkeling 1,2 miljoen euro minder (van 8,7
naar 7,5 miljoen euro). Voor kennisontwikkeling wordt gemeld dat deze bijstelling is gebeurd “als
gevolg van omstandigheden”. Niet wordt gemeld wat de oorza(a)k(en) hiervan is (zijn). Is dit
incidenteel of structureel en wat betekent dit voor uw organisatie?
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Drs. H.M.F. Bruls
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