
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Lenferink, 

 
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid reageer ik op de 
documenten die u in het kader van de consultatie LMO bij brief van 23 april jl. heeft gezonden.  
 
Hieronder zijn de voor ons belangrijkste opmerkingen weergegeven. Die hebben betrekking op 
planning, financiën, beoogde opzet LMO en governance. In een aparte bijlage ‘Notitie naar 
aanleiding van consultatie LMO’ vindt u meer specifieke opmerkingen terug. 
 
In de plannen is aangegeven dat het gehele proces nog jaren gaat duren. Wij maken ons daarover  
grote zorgen. Zoals het er nu naar uitziet zal de samenvoeging van de meldkamers in Oost-
Nederland in 2019 plaatsvinden. Oost-Nederland zal daarmee de laatste zijn van alle meldkamers in 
het land. Niet uit te sluiten is dat door allerlei ontwikkelingen in andere meldkamers of bij de politie 
deze datum in tijd opschuift. Voor de uitwerking van een nog te maken business case in Oost-
Nederland, het creëren van duidelijkheid voor het betrokken personeel  en het behoud van draagvlak 
bij het personeel is dit een risicofactor. Het is van groot belang om zoveel als mogelijk is vast te 
houden aan een eenmaal gekozen tijdpad. Uiteraard met inachtneming van zorgvuldigheid en 
betrokkenheid van het veld.   
 
Daarnaast maken wij ons zorgen over de financiën. Het is (nog steeds) onvoldoende duidelijk wat de 
financiële consequenties zijn voor onze veiligheidsregio. Er dient een integraal en helder beeld te zijn 
van de kosten van de gehele operatie voor onze veiligheidsregio. Daarbij moet inzicht geboden 
worden welke kosten het rijk draagt en welke kosten de veiligheidsregio.  
 
Eerder hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt over de wijze waarop de uitwerking en invoering 
verloopt van de beoogde multidisciplinaire opzet van de meldkamer. Er is nog steeds onduidelijkheid 
over de verhouding tussen multidisciplinaire en monodisciplinaire intake en hoe deze zich verhouden 
tot de monodisciplinaire processen. Alle kolommen dienen volwaardig en in hetzelfde tempo mee te 
bewegen om te komen tot de beoogde opzet.   
In het vierde kwartaal van dit jaar worden er pilots gehouden naar de wijze waarop de intake kan 
gebeuren en waar de ‘knip’ tussen multi en mono kan worden gelegd. Wij bepleiten dat zo snel als 
mogelijk is landelijke overeenstemming komt over de wijze van intake. Voor de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de landelijke meldkamer en de vereiste competenties voor 
medewerkers is dit van belang. 
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Aansluitend aan onze eerdere opmerking hierover blijven wij aandacht vragen voor de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de burgemeesters en het bestuur van de 
veiligheidsregio. Vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden is een goede bereikbaarheid van 1-1-2 
voor en dienstverlening aan burgers en bedrijven noodzakelijk. Die bereikbaarheid dient geborgd te 
blijven tijdens “de verbouwing”.  
Meer algemeen geformuleerd dienen het bestuur van onze veiligheidsregio en de burgemeesters 
hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de brandweerzorg en de crisisbeheersing waar te 
kunnen blijven maken. De governance moet ons volledig in staat stellen hierover verantwoording en 
rekenschap te kunnen afleggen. 
 
Voor meer specifieke opmerkingen verwijzen wij u naar de bijlage. 
 

Hoogachtend, 

Namens het algemeen bestuur, 

 

de voorzitter, 

 

 

 

drs. H.M.F. Bruls      

 

 

 

 

 


