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Korte inhoud
In de “startnotitie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen Veiligheidsregio’s
– LMO” worden de basisuitgangspunten verwoord waaraan de LMO
moet voldoen. In de notitie is, in overeenstemming met het
Transitieakkoord, de rol van de calamiteitencoördinator expliciet
benoemd en geborgd bij de LMO. Dat geldt ook ten aanzien van de
aansturing van de multi-opschalingsprocessen binnen de LMO: die valt
onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuur van de
veiligheidsregio.
In de notitie is eveneens opgenomen dat ook op regioniveau adequate
bestuurlijke sturing dient plaats te vinden. Daartoe wordt het hoofd
meldkamer aangesteld in overeenstemming met de besturen van de
veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied. Daarnaast vindt op
regioniveau overleg plaats tussen de veiligheidsregio’s en de LMO over
de uitvoering van de taken en de samenwerking. Het is aan de regio’s
om zelf deze afspraken te maken.
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Bijlagen:
- Advies aan AB VRGZ
- Notitie ‘Gezags- prestatieen kwaliteitseisen
Veiligheidsregio’s – LMO’
en aanbiedingsbrief
- Notitie ‘Afbakening van de
taken binnen het
meldkamerdomein” en
aanbiedingsbrief
- Conceptbrief aan
Veiligheidsberaad

Tevens is een notitie gemaakt over de taakafbakening in het
meldkamerdomein. Dit in relatie tot de financiële en materiële overdracht
en de aansluiting op de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. De demarcatie is ook van belang voor de eisen die aan
de LMO worden gesteld met betrekking tot haar prestaties.
Het Veiligheidsberaad heeft beide notities ter consulatie aangeboden
aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Het verzoek is om de
bestuurlijke standpunten uiterlijk 27 november aanstaande kenbaar te
maken aan het secretariaat van het Veiligheidsberaad. Het is de wens
van het Veiligheidsberaad om beide notities vast te stellen in het
Veiligheidsberaad van 11 december aanstaande.

Beslispunten
1. Instemmen met de notitie “Gezags-, prestatie- en kwaliteitseisen
Veiligheidsregio's – LMO”.
2. Instemmen met de notitie “Afbakening van de taken binnen het
meldkamerdomein”.
3. Het bestuurlijk standpunt van het algemeen bestuur met bijgevoegde
brief kenbaar maken aan het Veiligheidsberaad.
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