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Brief BestuurAlgemeen

Geachte heer Lenferink,
In het Veiligheidsberaad van 10 juli 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop
veiligheidsregio’s hun gezag willen borgen in de meldkamer op het moment dat deze is overgedragen
aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarbij constateerde het Veiligheidsberaad dat
veiligheidsregio’s tot dat moment nog geen gezamenlijke eisen hebben gesteld aan de LMO met
betrekking tot:
 borging van het gezag over de LMO;
 de prestaties van de LMO;
 de kwaliteit van de taakuitvoering door de LMO.
Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad gevraagd om een beschrijving van de taakafbakening in het
meldkamerdomein.
Dit heeft geresulteerd in de notitie “Gezags-, prestatie- en kwaliteitseisen Veiligheidsregio's – LMO” en
de notitie “Afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein”.
U heeft mij op 12 oktober jongstleden gevraagd beide notities in ons bestuur te bespreken. Op basis
van de reacties van de besturen van de veiligheidsregio’s wordt in het Algemeen Bestuur
Veiligheidsberaad van 11 december aanstaande de notitie met eisen vastgesteld en bepaalt het
Veiligheidsberaad het gemeenschappelijke standpunt over de notitie taakafbakening.
Ons bestuur signaleert samenhang tussen en congruentie in beide notities. De taakafbakening is van
belang voor de eisen die aan de LMO worden gesteld met betrekking tot het gezag en de prestaties.
Wij zien met tevredenheid dat in de notitie “Gezags-, prestatie- en kwaliteitseisen Veiligheidsregio's –
LMO”, in overeenstemming met het Transitieakkoord, de rol van de calamiteitencoördinator expliciet is
benoemd en geborgd bij de LMO. De voorzitter van VRGZ heeft dit nadrukkelijk benoemd in het
Veiligheidsberaad van 10 juli jongstleden. Dat geldt ook ten aanzien van de aansturing van de multiopschalingsprocessen 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. Wij onderschrijven dit volledig. Dat geldt ook voor de

algemene uitgangspunten, zoals die zijn verwoord in de notitie “Afbakening van de taken binnen het
meldkamerdomein”.
Wij realiseren ons dat de notitie “Gezags-, prestatie- en kwaliteitseisen Veiligheidsregio's – LMO”
nadrukkelijk bedoeld is als startnotitie. Immers, de landelijke meldkamerorganisatie is nog volop in
ontwikkeling en verschillende aspecten op het gebied van de inrichting, de werkprocessen en de
governance worden in de tijd verder uitgewerkt.
Ook begrijpen wij dat in geval van de taakafbakening uitgaat van de huidige stand van zaken met de
toekomstige situatie zoals die op dit moment wordt voorzien.
In de notitie ontbreken nadere eisen aan de LMO ten aanzien van opgeschaalde geneeskundige zorg
(GHOR) en bevolkingszorg. Wij maken als veiligheidsregio afspraken tussen de regionale
ambulancevoorzieningen en de GHOR over de uitvoering van de GHOR taken binnen de meldkamer.
Wij wachten het nadere onderzoek naar de betekenis van de vorming van de LMO ten aanzien van
bevolkingszorg af.
Onderwerp van nadere aandacht in de notitie “Afbakening van de taken binnen het
meldkamerdomein” is het aspect van de bedrijfsvoeringstaken meldkamerdomein met betrekking tot
ICT en informatievoorziening. Deze aandacht zou gericht moeten zijn op de verantwoordelijkheid voor
en ondersteuning bij en uitvoering van de aansluiting tussen het beheer van de multidisciplinaire en
monodisciplinaire ICT, mede in relatie tot het beoogde multi-karakter van de LMO.
Al met al concluderen wij dat vaststelling van de inhoud van deze notities een belangrijke stap is in het
proces van de groei naar de landelijke meldkamerorganisatie. Wij adviseren u dan ook deze
ongewijzigd vast te stellen.
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