
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Heerts, 

 

Hartelijk dank voor de uitnodiging van uw bestuur aan de veiligheidsregio’s om hun zienswijze op het 

concept jaarplan NIPV 2023 kenbaar te maken. Hieronder treft u de reactie van het bestuur van 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op het jaarplan NIPV 2023.  

 

Allereerst maken wij graag van de gelegenheid gebruik om u te complimenteren met de ontwikkeling 

van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid in afstemming met de regio’s. Het betrekken van de 

regio’s middels de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, Vakraden en 

themagroepen, om te komen tot speerpunten voor komende jaren geeft ons het vertrouwen dat het 

NIPV zich ontwikkelt als het publieke kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en 

crisispartners verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.  

 

Reactie op concept jaarplan NIPV 2023  

Wij waarderen de leesbaarheid van het jaarplan en de duidelijkere koppeling met geld en middelen. 

De aangeboden begroting voor 2023 ligt bovendien in lijn met de eerder aangeboden kaderbrief. 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid herkent zich in de zes speerpunten en de inhoudelijke lijn die 

daaruit voorkomt. Deze sluit voor een groot deel aan bij de speerpunten die wij als organisatie 

hebben geformuleerd voor de jaren 2023 en verder.  

 

Wij zijn positief over uw ambitie om in samenspraak met veiligheidsregio’s en andere crisispartners 

een stevige impuls te geven aan het ontwikkelen van crisisbeheersing als vak én het herijken, 

verbeteren en uitbreiden van het assortiment opleidingen crisisbeheersing, zodat we flexibeler en 

efficiënter zijn in ons aanbod. 

 

Contactpersoon 
Dhr. J.A.P. van Kastel 
 
 

Datum: 01 december 2022 
Betreft: Zienswijze jaarplan NIPV 2023 
Bijlage(n): -  
Briefnummer   
  
 

Bestuur NIPV 
dhr. A.J.M. Heerts 
bestuurnipv@nipv.nl 
 

Bestuur VRGZ 
p/a Prof. Bellefroidstraat 11 
6525 AG  Nijmegen 
Postbus 1120 
6501 BC  Nijmegen 
 
 
 
 



Pagina 2 van 2 

In de bijlagen biedt u inzicht in de financieringsstromen, bestedingen, collectieve opdrachten en 

producten en diensten. Met het vergroten van de transparantie stelt u ons in staat onze bijdrage aan 

de collectieve opdracht van het NIPV in beeld te brengen. Hierbij zien we dat de organisatie in 

transitie is. Activiteiten zijn voor een belangrijk deel begroot op basis van de bestaande capaciteit, en 

nog niet zichtbaar in lijn met de inhoudelijke opgave. Wij vragen u de beschikbare middelen 

gedurende het jaar nadrukkelijk samen met de regio’s verder te prioriteren op de verschillende 

uitvoeringsonderwerpen. 

 

Het NIPV lijkt met een budgetverlaging op de functie inkoop vooruit te lopen op een advies vanuit de 

vakraad bedrijfsvoering. Dit advies moet eerst worden afgewacht voor er een besluit genomen kan 

worden over verlaging.   

 

Uw jaarplan kent nog geen risicoparagraaf met betrekking tot het realiseren van de beschreven 

ambitie. Denk hierbij onder andere aan de wijze waarop de ambitie wordt bijgesteld mocht deze niet 

betaalbaar blijken als gevolg van de huidige inflatie of door het niet kunnen beschikken over 

voldoende medewerkers als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Graag zouden we een dergelijke 

risicoparagraaf begin 2023 met u bespreken. 

 

Bij de totstandkoming van dit jaarplan zijn de leden van de RCDV en andere crisispartners betrokken 

geweest en wij zien onze inbreng dan ook terug in uw plan.  

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat op basis van de aangeboden stukken en met in acht 

neming van bovenstaande opmerkingen, het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in kan 

stemmen met het voorliggende jaarplan NIPV 2023. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

 

 

De voorzitter      De secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. H.M.F. Bruls    Drs. J.A.P. van Kastel  


