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Consultatie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's LMO

Geachte voorzitter,
Hierbij verzoek ik u de “startnotitie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio’s
– LMO” en de Notitie “afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein” in het bestuur van uw veiligheidsregio te bespreken. Op basis van de reacties van de besturen
van de veiligheidsregio’s wordt in het Algemeen Bestuur Veiligheidsberaad van 11 december 2015 de notitie met eisen vastgesteld en bepaalt het Veiligheidsberaad het gemeenschappelijke standpunt over de notitie taakafbakening.
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 nu toe geen gezamenlijke eisen hebben gesteld aan de LMO met betrekking tot borging van het gezag, de prestaties en de kwaliteit
van de taakuitvoering door de LMO. Omdat elke veiligheidsregio anders is ingericht, en
daarmee ook de brandweer-, rampenbestrijding- en crisisbeheersingsprocessen op de
meldkamer van elkaar verschillen, is het in het kader van het streven naar uniformiteit
van belang om tot eensluidende set van gezamenlijke eisen te komen.
De Raad van Brandweercommandanten (RBC) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s (RDVR) is daarom gevraagd om onder regie van de Regiegroep Meldkamer
Brandweer/Multi-opschaling te komen tot een set van gemeenschappelijke eisen ten aanzien van borging van het gezag, prestaties en kwaliteit van de meldkamer.
In de “startnotitie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen Veiligheidsregio’s – LMO verwoorden de RBC en de RDVR de basisuitgangspunten waaraan de LMO moet voldoen, vanuit
het perspectief van de gezagsrol van de veiligheidsregio. In de notitie is, in overeenstemming met het Transitieakkoord de rol van de calamiteitencoördinator expliciet benoemd
en geborgd bij de LMO.
Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad naar aanleiding van de consultatie van LMO-documenten aan de landelijke regiegroep LMO gevraagd om een notitie 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

Pagina

2/2

tot haar prestaties. Wat behoort nu wel en niet tot het takenpakket van de LMO? De notitie “afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein” die is vastgesteld door de
Operationele Stuurgroep LMO, is hier de invulling van en deze is ter consultatie bijgevoegd.
Het is de wens van het Veiligheidsberaad om de gemeenschappelijke eisen ten aanzien
van borging van het gezag, prestaties en kwaliteit van de meldkamer nog dit jaar vast te
stellen. Dit is daarom geagendeerd voor het Veiligheidsberaad van 11 december aanstaande.
Graag zie ik uw reactie op de beide documenten daarom voor 27 november tegemoet.
Hoogachtend,

drs. H.J.J. Lenferink
Portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad
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