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Algemeen
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering van het AB IFV en verwelkomt de aanwezigen.
Verhindering en vervanging staan aangegeven op de onderstaande presentielijst van het AB IFV.
Met instemming van de aanwezigen wordt vandaag gestart met de IFV-vergadering, gevolgd door
het AB VB en daarna de thematische verdieping.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling verslag AB IFV 6 oktober 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de voorzitter stelt het verslag van 6 oktober 2017
ongewijzigd vast.
Besluitvormend
3. Samenstelling Dagelijks Bestuur IFV 2018
De voorzitter memoreert het eerder genomen besluit om een knip aan te brengen tussen het
bestuur van het IFV en het VB. Voor het IFV betekent dit dat er een nieuw Dagelijks Bestuur IFV
geformeerd moet worden. Dit DB IFV zal, conform de Wet veiligheidsregio's, bestaan uit drie
bestuurders gekozen uit het midden van het AB IFV.
De voorzitter meldt dat de heren Broertjes en Van Veldhuizen zich beschikbaar stellen voor het DB
IFV; zij zullen de beschikbaarheid van het derde bestuurslid (mede) verkennen.
Gedurende de tijd waarin een derde bestuurslid aangezocht wordt, zal de heer Bruls de
voorzittersrol waarnemen.
Besluit: conform het voorstel.
4. Jaarplan en begroting IFV 2018
De heer Out vraagt aandacht voor de ondersteuning van de managementraad Bevolkingszorg.
Waar eerder sprake was van het stoppen van de ondersteuning, pleit hij voor het in stand houden.
Het is zaak om voor de financiële dekking middelen vrij te maken in de begroting en hij verbindt
hieraan zijn instemming met het voorstel.
De voorzitter geeft aan dat een soortgelijk verzoek van meerdere kanten is ontvangen. Dit
onderwerp komt nader aan de orde tijdens de vergadering van het AB VB.
De heer Weterings is het eens met de heer Out. Daarnaast beklemtoont hij dat het niet de
bedoeling kan zijn dat het IFV zich op bestuurlijk niveau nadrukkelijker gaat profileren op het vlak
van de fysieke veiligheid. Er is immers afgesproken om juist die taak voor te behouden aan het VB.
Het IFV is er voor praktische zaken en in dat licht kan er geen sprake zijn van de voorgestelde
uitbreiding van de formatie.
De voorzitter geeft aan dat de formatie-uitbreiding verband houdt met de taakopdrachten die het
instituut (als ZBO) heeft. Het IFV dient zich te profileren als hét landelijke kenniscentrum en
uitvoeringsinstituut op het terrein van de fysieke veiligheid.
De heer Weterings benadrukt dat er geen dubbelingen qua taken mogen zijn. Het VB is er met
name voor de aandacht op fysieke veiligheid op politiek/bestuurlijk niveau.
De heer Hamming pleit voor meer inzicht en transparantie ten aanzien van het IFV en de
geldstromen. Daarnaast dient het VB te zorgen voor een goede opdrachtformulering en een alerte,
bestuurlijke aansturing.
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De heer Eenhoorn vindt dat het (voorgestelde) onderbrengen bij het IFV van de
bestuursondersteuning de verwarring in de hand werkt omtrent de positie van het IFV.
De voorzitter herhaalt dat het IFV een ZBO is, dus geen gemeenschappelijke regeling. De VR's
hebben recht van spreken waar het de uitvoering betreft van de aan het IFV verstrekte opdrachten.
Het IFV werkt echter niet alleen voor de VR's en aan de regio's wordt die positie van het IFV – bij
herhaling – inzichtelijk gemaakt.
Ten aanzien van de functie(s) en de positie van het IFV groeit gelukkig het besef in de regio's,
maar vragen en opmerkingen duiden helaas nog steeds op (elementen van-) onbegrip.
Qua begrip, duidelijkheid en transparantie kan niet alleen het IFV aangesproken worden, van de
VR's mag ook verwacht worden dat zij zich bewust zijn van de positie, rol en taakopdracht van het
IFV.
De kwestie van de bestuursondersteuning komt aan de orde tijdens de VB-vergadering.
De voorzitter constateert dat veel vragen en opmerkingen de positie van het IFV en de
rolverhoudingen betreffen en geen onderdeel uitmaken van de inhoud van het jaarplan en de
begroting.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
Informerend
5. Proces nieuw in beheer te nemen kennisdocumenten IFV
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij dit agendapunt.
6. Nieuws en actualiteiten IFV
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij dit agendapunt.
7. Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij dit agendapunt.
8. Rondvraag en sluiting
Onderzoeksopdracht IFV
De heer Scholten meldt dat, naar aanleiding van een recent ongeval met dodelijke afloop bij een
evenement in zijn regio, het IFV is gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Onder leiding van een
lector crisisbeheersing heeft dat onderzoek zeer professioneel en integer plaatsgevonden; ook het
Openbaar Ministerie heeft de bevindingen ter harte genomen.
Er zijn verder geen mededelingen of zaken voor de rondvraag.
De voorzitter dankt de leden van het AB IFV voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Presentieoverzicht AB IFV Veenendaal 15 december 2017
Aanwezig: de heer H.M.F. Bruls (voorzitter), de heer L.C. Zaal (secretaris), de heer F.Th.J.M.
Backhuijs, de heer J.C.G.M. Berends, de heer P.I. Broertjes, de heer P.M. Bruinooge, de heer
F.J.M. Crone, de heer H.B. Eenhoorn, de heer J. Hamming, de heer M. Houben (arriveert later), de
heer A.W. Kolff, mevrouw P.C. Krikke (arriveert later), de heer H.J.J. Lenferink (arriveert later), de
heer J.A.H. Lonink, de heer H.J. Meijer (arriveert later), de heer J.M.L.N. Mikkers, de heer P.E.J.
den Oudsten, de heer M.L.J. Out, mevrouw M. Salet, de heer A.S. Scholten, de heer G.O. van
Veldhuizen, de heer R. Verhulst, de heer F.M. Weerwind, de heer Th.L.N. Weterings.
Afwezig met vervanging: de heer A. Aboutaleb, de heer J.A. Jorritsma, de heer A. Marcouch, de
heer J.H.C. van Zanen.
Afwezig met kennisgeving: mevrouw A. Penn-te Strake, de heer J. Wienen.
Ambtelijk aanwezig: de heer P.Th. Gelton (JenV), de heer K. Huijben (IFV), mevrouw M. Jacobs
(IFV), de heer T. van Lieshout (RDVR), mevrouw M. Oldenhave (IFV), mevrouw J.H.W. Raaphorst
(JenV), mevrouw A. Steverink (IFV), mevrouw A.G.M. van de Vondervoort (GGD GHOR), de heer
S. Wevers (RBC).
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Notulist: de heer A.B. van der Kooij.
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