
 

zienswijze jaarplan IFV

Geachte heer Van Veldhuizen,

Hierbij geven wij op uw verzoek een zienswijze op het jaarplan en de begroting van 
het IFV 2020. 

In dit jaarplan heeft u de ontwikkeling verder uitgewerkt die met de Toekomstvisie 
IFV richting heeft gekregen. Dit houdt in dat het IFV zich breder wil oriënteren op 
alle partners in de risico- en crisisbeheersing, in plaats van een oriëntatie op 
(voornamelijk) de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat het plan op grote delen nog 
niet erg concreet is, veel komt aan op ontwikkelen, uitwerken en uitproberen. Om 
dat mogelijk te maken, zet u door u opgebouwde financiële reserves in, hetgeen wij 
ondersteunen. 

Wij zien in deze benadering zowel kansen als risico’s, de uiteindelijke uitwerking 
van die visie bepaalt welke kant het opgaat. We dragen er graag aan bij dat de 
toekomstvisie uiteindelijk vruchtbaar uitwerkt voor zowel het IFV als voor de 25 
veiligheidsregio’s in Nederland. Daarbij kunnen we ons vinden in een ontwikkeling 
waarbij het IFV niet uitsluitend de regio’s bedient. Maar het is wel nodig dat de 
regio’s en het IFV zeer zorgvuldig zijn in de wijze waarop ze zich tot elkaar 
verhouden. De regio’s hebben met elkaar belang terug te kunnen vallen op een 
landelijk gezaghebbend kenniscentrum, dat kennis opbouwt, verzamelt en 
teruggeeft. Onafhankelijk, maar wel verbonden met het veld. Het is een manier om 
met elkaar en van elkaar te leren, en ook gebruik te maken van extra informatie die 
de regio’s niet ieder voor zich kunnen verzamelen. Als het op die manier werkt, dan 
kunnen regio’s en IFV elkaar versterken, en daarmee komt het doel van de 
verandering ook echt dichterbij. Dat betekent een ontwikkeling waarbij de 
veiligheidsregio’s kennis bij u aandragen, en gelijk ook weer gebruik maken van 
kennis die door u wordt opgebouwd en verzameld. 

De regio’s hebben er zeker geen belang bij dat er een nieuw instituut bijkomt, dat 
zichzelf ten opzichte van het veld opstelt als een concurrent, superdeskundige of 
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‘scheidsrechter’. De inspectie en onderzoeksraad hebben daarin al een rol, en ook 
de gemeenten als dragers van de regio’s genereren voldoende kritisch vermogen. 
Uiteraard mag er scherpte zijn in het gesprek, maar een IFV dat zich op welke 
manier dan ook opstelt tegenover de regio’s, zal het doel van de verandering juist 
op afstand brengen. De vraag is daarbij ook opkomt is hoe onafhankelijkheid ten 
opzichte van het ministerie zult kunnen bewerkstellingen, gezien het feit dat het 
Rijk een belangrijke financier van het IFV is.

De voorziene verandering brengt verder met zich mee dat nog meer dan in het 
verleden scherp moet zijn welke activiteiten van het IFV uitvoert ‘uit zichzelf’ en 
welke producten, al dan niet verplicht, worden geleverd aan de regio’s. De rol van 
de veiligheidsregio’s als (gezamenlijk)opdrachtgever zou daarin ook scherper moet 
worden, dit om te bewaken dat afgesproken taken voor de verschillende kolommen 
binnen de veiligheidsregio’s met de gewenste kwaliteit worden uitgevoerd. En ook 
is scherpte nodig in de verantwoording op de financiën, zodat de gemeenten en 
regio’s er zeker van kunnen zijn dat de organisatie-ontwikkeling niet oneigenlijk 
door de regio’s wordt betaald. 

De uitwerking van de visie vraagt verder om bezinning op de aansturing van het 
IFV. Een meer onafhankelijk van de regio’s opererend instituut, dat wel wordt 
bestuurd door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, lijkt een zekere contradictie 
in zich te hebben. Ook de rollen van kritische opdrachtgever en gelijk ook 
bestuurder gaan niet altijd logisch hand in hand. Wat Kennemerland betreft vraagt 
uitwerking van de toekomstvisie daarom om nadere uitwerking van de rol van de 
veiligheidsregio’s als opdrachtgever (eventueel in gezamenlijkheid) en van de rol 
van de voorzitters in het bestuur van het IFV.

Verder merken wij op dat u stelt dat de vier uit te werken strategische thema’s zijn 
gekoppeld aan concrete ambities in de Strategische kennis- en onderzoeksagenda 
2018-2021 van het IFV. Daarmee staat de jaarschijf 2020 kennelijk nog ‘open’., 
Graag ontvangen we tijdig informatie over de invulling ervan. U spreekt daarbij zelf 
van een ‘integrale benadering’ van die agenda, wat ons betreft blijft daarbij een 
aandachtspunt het betrekken van de witte kolom/geneeskundige keten en ook 
bevolkingszorg. Voor evenredige aandacht voor de GHOR, en ook voor de 
verbinding tussen zorg en veiligheid hebben we ook vorig jaar uw aandacht 
gevraagd, en deze wens blijft in Kennemerland bestaan.

Op alle hierboven genoemde aspecten verwachten we in de loop van 2020 meer 
duidelijkheid, waarbij we ervan uitgaan dat u de regio’s ook betrekt bij het 
uitwerking van de koers. 
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De hoogte van de bijdrage van de veiligheidsregio’s aan het IFV blijft voor ons een 
belangrijk aandachtspunt, de wens om die omlaag te brengen blijft aanwezig, en we 
zien graag dat de ontwikkelingen bij het IFV daar ook mogelijkheden voor gaan 
bieden.

Als opdrachtgever ziet de VRK onder andere nog steeds te weinig beweging in het 
omlaag brengen van tarieven. Uit het jaarplan mag blijken dat u als ZBO relatief 
goed scoort qua overheadtarieven, maar u begeeft zich mede in de onderwijsmarkt, 
waar andere ratio’s gelden. Ook het thema ‘oud voor nieuw’ blijft voor 
Kennemerland een aandachtspunt. Wij zien in de stukken onvoldoende terug op 
welke wijze het IFV hier nu mee omgaat. Het feit dat de cijfers in de bijlagen niet 
zijn aangepast aan de ontwikkelingen die u noemt in het plan  kan hier mede 
oorzaak van zijn. We zien een nadere toelichting graag tegemoet. 

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur

ing. A.F.M. Schippers MPA M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
secretaris voorzitter 


