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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Conform de regeling in artikel in artikel 73 lid 5 van de Wet veiligheidsregio’s zijn de 
veiligheidsregio’s gevraagd om een zienswijze te geven op de begroting en jaarplan 2019 
van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 

3 Achtergrondinformatie:
Het bestuur van het IFV heeft een reactie gevraagd op het jaarplan en de begroting 2020, 
voor 22 november, zodat het algemeen bestuur IFV het plan op 9 december goed kan 
keuren.
De BCOV heeft het DB op 14 oktober j.l. gemandateerd tot het geven van een reactie, gezien 
de gestelde termijnen. Leden van de BCOV zijn conform afspraak in de gelegenheid gesteld 
bouwstenen aan te dragen. Mevrouw Nienhuis heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

De begroting heeft geen onverwachte financiële gevolgen voor de VRK, kosten voor te 
leveren producten zijn conform afspraken in voorliggende begroting verwerkt.

Het jaarplan 2020 gaat vooral in op de uitwerking van de toekomstvisie die eerder in 2019 
met het bestuur van het IFV is besproken. Het IFV wil zich ontwikkelen tot gezaghebbend 
kennisinstituut op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Daarbij wil het instituut in 
verbinding staan met alle partijen die hierin een rol spelen, in plaats van zich te concentreren 
op de veiligheidsregio’s. Voorgesteld wordt hier in algemene zin positief op te reageren: een 
dergelijke doorontwikkeling van het IFV kan, mits goed gericht, ook nuttig zijn voor de 
veiligheidsregio’s. In de conceptreactie wordt ingegaan op de gewenste richting van de 
doorontwikkeling van het IFV, en op de randvoorwaarden daarvoor. Een vraag daarbij is ook 
of een bestuur dat gevormd wordt door voorzitters van de veiligheidsregio’s het meest 
passend is.

De conceptreactie is ambtelijk besproken met andere regio’s en deze lijkt aan te sluiten bij 
de benadering die ook andere regio’s kiezen. 

4 Voorstel te nemen besluit:
 Kennis te nemen van het jaarplan en de begroting 2020 van het IFV,  die 

mede zijn gebaseerd op de Toekomstvisie IFV 
 Kennis te nemen van de reactie van het DB VRK op het jaarplan en begroting 

IFV 2020, geformuleerd op basis van het mandaat daartoe van de BCOV op 
14 oktober 2019. 

5 Vervolgtraject:
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De begroting wordt behandeld in het AB IFV van 9 december 2020. 

6 Bijlage(n):
 Jaarplan IFV 2020 + aanbiedingsbrief
 Notitie Toekomstvisie IFV 
 Concept reactie bestuur VRK op jaarplan IFV

In de vergadering genomen besluit:
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