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Bijlagen: 

-Voorstel 

-Concept-reactie 

Korte inhoud 

De besturen van de veiligheidsregio’s hebben op 13 oktober 2013 met 
andere binnen het meldkamerdomein betrokken partijen het 
Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ (TA) getekend. Het TA 
bepaalt dat er een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) komt met 
maximaal tien locaties. De huidige regionale meldkamers gaan daarin 
op. De minister van Veiligheid en Justitie wordt formeel verantwoordelijk 
voor de LMO, die beheersmatig wordt ondergebracht bij de Nationale 
Politie. In het TA zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het 
organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de 
verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. De 
bestuurlijke regiegroep LMO en de operationele stuurgroep LMO geven 
sturing aan de transitie. De veiligheidsregio’s zijn daarin bestuurlijk, 
respectievelijk ambtelijk vertegenwoordigd. 
In het kader van de transitie naar de LMO dient de inhoud van een aantal 
documenten namens de bij het TA betrokken partijen (landelijk) in de 
bestuurlijke regiegroep LMO vastgesteld te worden. Het AB van het 
Veiligheidsberaad heeft besloten om die eerst ter consultatie aan de 
besturen van de veiligheidsregio’s voor te leggen.  
De documenten hebben betrekking op de overdracht en de daarmee 
gemoeide financiën, alsmede de werking van en de sturing vanuit de 
veiligheidsregio’s op de LMO (governance). U treft de documenten 
samen met een overzichtsnotitie bijgaand aan.  
 
De documenten waarop de consultatie zich primair richt zijn:  
1. Plan van aanpak  
2. Ontwerpplan LMO  
3. Landelijk kader samenvoeging meldkamers  
4. Protocol Due diligence commissie  
 
De reactie van uw bestuur wordt ter kennis gebracht van de 
portefeuillehouder Informatievoorziening in het Veiligheidsberaad, de 
heer Lenferink. Hij zal de verzamelde reacties van de veiligheidsregio’s 
inbrengen in de vergadering van het algemeen bestuur van het 
Veiligheidsberaad  In een extra ingelaste vergadering op 10 juli a.s. stelt 
het algemeen bestuur van het Veiligheidsberaad op basis van de 
reacties van de veiligheidsregio’s een definitieve reactie vast richting 
bestuurlijke regiegroep. 
 
 
 
 

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

De portefeuillehouder Informatievoorziening mandateren om in 
afstemming met de portefeuillehouders Personeel, brandweer en Witte 
Kolom en de voorzitter een reactie namens de VRGZ op te stellen en die 
reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad 
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Gezien door portefeuillehouder 

 

 


