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Geachte heer Broertjes,
Hierbij geven wij op uw verzoek een zienswijze op het jaarplan en de begroting van
het IFV 2022.
Uit het voorwoord spreekt tevredenheid over het transitieproces dat het instituut heeft
doorgemaakt, en spreekt u het vertrouwen uit dat de keuze van speerpunten van het
instituut aansluit bij de wensen van de regio’s.
U geeft verder aan dat bij de herinrichting zowel crisisbeheersing als brandweerzorg
een prominente plek krijgen binnen het instituut, en dat de nieuwe inrichting zal
leiden tot het versterken van de herkenbaarheid van de dienstverlening voor uw
partners.
Helaas kunnen we uw enthousiasme op dit moment (nog) niet delen. Het IFV wil een
betrouwbare partner en verbinder zijn, maar dat is niet het beeld dat het IFV in alle
facetten bij de Veiligheidsregio Kennemerland oproept.
Het transitieproces dat u heeft doorgemaakt is voor het bestuur van de
Veiligheidsregio niet te volgen geweest, en ook ambtelijk heeft men er weinig gevoel
bij kunnen krijgen. Daarbij storen ook op de grote budgetten die gepaard gaan met
het oplossen van personele vraagstukken, met bedragen die bij de VRK zeker niet
beschikbaar zouden zijn voor een dergelijk proces.
Het IFV verandert wat ons betreft op een niet navolgbare wijze van koers en richting,
waardoor onze veiligheidsregio zich verweesd voelt. De VRK voelt zich niet of
nauwelijks gehoord als hierover signalen worden afgegeven.
De herkenbaarheid van de organisatie voor de partners in de GHOR en
bevolkingszorg is met de nieuwe invulling er niet beter op geworden. Dat heeft te
maken het de het feit dat u onder de term crisisbeheersing zowel de multidisciplinaire
crisisbeheersing wordt gevangen, als de monodisciplinaire crisisbeheersing door de
GHOR en bevolkingszorg.
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In concreto is er vanuit Bevolkingszorg en crisiscommunicatie nog een wereld te
winnen als het gaat om het IFV als partner voor opleidingen Bevolkingszorg en
Crisiscommunicatie. Verbetering van de kwaliteit in combinatie met verlaging van
de kosten is een nadrukkelijke wens.
De brandweer krijgt meer aandacht in uw plannen. Toch is ook voor de brandweer
onvoldoende herkenbaar dat uw bestuur aan ondersteuning van de brandweer een
eigenstandige en herkenbare plek geeft in het instituut. Wat ons betreft krijgen de
lectoraten brandweerkunde en risicobeheersing een meer centrale plek, want deze
brengen de gewenste herkenning wel met zich mee; wij waarderen hun inzet en
producten.
Uw speerpunten zijn
• Netwerkregie en -verbinding;
• Versterken crisisbeheersing en brandweerzorg;
• Professionaliseren brandweerzorg;
• Data- en informatiemanagement;
• Landelijke operationele slagkracht;
• Vernieuwing van onze organisatie.
U heeft alle regio’s middels een schriftelijke enquête ambtelijk de gelegenheid
gegeven input te leveren op die speerpunten. Zo’n hermetische manier van vragen
stellen is in onze ogen echter geen goede manier om werkelijk met de regio’s in
gesprek te zijn over hun behoeften, en daarmee is het geen goede methode om tot
verdieping van uw inzichten te komen. Daarbij merken we ook op dat de speerpunten
slechts ziens op een beperkt deel van de het functioneren van het IFV, het is een wat
eenzijdig palet. Ook valt te constateren dat de beschrijving van de speerpunten in het
voorliggende concept-jaarplan zo abstract en algemeen is, dat niet is na te gaan op
welke wijze commentaar uit de regio’s een plek heeft gekregen. Een inhoudelijke
reactie vanuit het bestuur is gezien de zeer algemene formulering van uw ambities zo
goed als onmogelijk.
Een speerpunt dat we missen is het voorkomen, beperken en bestrijden van de interne
bureaucratie en beheersing van de kosten. De gemeenten (en dus de regio's) hebben
de komende jaren minder middelen. Intussen vormen de producten van het IFV een
grote kostenpost voor de veiligheidsregio, terwijl de afspraken daarover vaak heel
lang geleden zijn gemaakt en niet zijn geactualiseerd. Dit vraagt om grote
transparantie van het IFV over haar kosten en een scherper duiden van de
maatregelen die worden genomen tot beheersing van deze kosten, en maatregelen die
worden genomen om de kwaliteit van producten op peil te houden.
De komende jaren worden gemeenten geconfronteerd met een verlaging van de
omvang van het gemeentefonds. Dat maakt dat er ook minder ruimte is voor het
afnemen van producten die uiteindelijk door de gemeenten worden gefinancierd.
Behalve de fluctuatie in de ‘kleding dienstverlening’ geeft de begroting geen beeld
van een dalend perspectief. Voor de komende jaren verwachten we concrete
keuzemogelijkheden die op basis van bestuurlijke keuzes kunnen leiden tot een
bezuiniging.
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Naast deze algemene opmerkingen geven we nog de volgende vraag mee. Er wordt
een nieuwe taak benoemd namelijk ‘dienstverlening voor het Rijk met betrekking tot
het beheer van de landelijke noodvoorraad beschermingsmiddelen’. Als wij de
begroting goed lezen, wordt hiervoor € 1,25 miljoen door het Rijk ingebracht. Of dat
structureel nodig is en structureel wordt gefinancierd door het Rijk is blijkt echter
niet. In het algemeen zou de begroting helderder kunnen op dit punt: namelijk is de
financiering vanuit de verschillende bronnen in evenwicht met de taken die op
verzoek van de verschillende partijen wordt verzocht en waar zij beleidsvrijheid op
hebben. Bijvoorbeeld door twee kleurenschema’s als op pagina 18: een voor de
inkomsten en een voor de uitgaven.
De inhoud van onze zienswijze is kritisch, omdat we graag een goed werkend en
efficiënt werkend instituut willen ondersteunen. We missen hierin het echte contact
dat nodig is om aan vertrouwen te winnen. Uiteraard mag u van ons verwachten dat
de Veiligheidsregio Kennemerland investeert in de relatie en wij willen ons daar ook
voor inspannen. We zijn daarom zeer benieuwd naar uw reactie op deze zienswijze,
en de mogelijkheden die u ziet om het contact te verbeteren.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
voorzitter

