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Korte inhoud:
Aanleiding
In 2013 namen de betrokken besturen (ministers, politie, besturen van veiligheidsregio’s en van
ambulanceorganisaties) het startsein voor ontwikkeling van landelijke meldkamersamenwerking
gericht op tien meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Dit proces is nu
zo ver gevorderd dat het beheer van de bestaande meldkamers kan worden overgedragen aan de
Politie/LMS, die per 1 januari 2020 verantwoordelijk wordt voor het beheer van bestaande
meldkamers.
De overdracht van beheer van de meldkamers aan de politie / LMS per 1-1-2020 is een wettelijke
opdracht conform de Wijzigingswet meldkamers (wetvoorstel). De landelijke financieringsstromen
wijzigen ook per 1-1-2020. Er wordt een landelijk convenant voorbereid als basis voor de overdracht
van het beheer van de meldkamers aan de politie/ LMS indien de Wijzigingswet meldkamers dan nog
niet van kracht is. Dit betekent dat de overdracht van het beheer van de meldkamer Nijmegen
daadwerkelijk plaatsvindt per 1-1-2020.
Het algemeen bestuur is de afgelopen jaren op diverse momenten geïnformeerd over de stand van
zaken van de vorming van nieuwe meldkamers. In de laatste vergadering van 26 september jl. is
besloten dat er een overdrachtsdossier komt voor de overdracht van de meldkamer Nijmegen.
Bijgaand vindt u het voorstel voor dit overdrachtsdossier.
Het overdrachtsdossier is samengesteld in samenspraak met medewerkers van de veiligheidsregio
en de politie met als doel de overgang van het beheer van de meldkamer te regelen per 1-1-2020. Er
worden afspraken voor de onderwerpen (personeel, financieel, materieel) die onderdeel zijn van
overdracht van het beheer. (De verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio voor de centralisten blijft
ongewijzigd en maakt geen onderdeel uit van het genoemde dossier.)
Los van de overdracht van het beheer moet een aantal zaken nog nader worden uitgewerkt. Deze
onderwerpen betreffen o.a. uitvoering en bekostiging van de brandweer- en de multitaken in de
meldkamer, werkgeverschap centralisten brandweer, sturing op de multi-samenhang en opschaling,
criteria voor grootschalig optreden, invulling van de CaCofunctie, de aansturing en opleiding van de
CaCo’s, multi OTO-taken, OMS-taken, beheer van logistiek en infra van de randapparatuur.
De veiligheidsregio blijft verantwoordelijk voor sturing op de multi-meldkamertaken conform de Wet
veiligheidsregio’s en de Wijzigingswet meldkamers (wetsvoorstel).

Beslispunten
1. Vaststellen van het bijgevoegde overdrachtsdossier, waarin in Hoofdstuk 4 specifiek is
beschreven onder welke condities de overdracht plaatsvindt van betrokken personeel,
financiën, ICT, contracten en licenties en facilitaire dienstlening
2. In samenspraak met de betrokken vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland en de politie/LMS
een convenant wordt voorbereid, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de regionale
governance en sturing van de meldkamerfunctie in Oost-Nederland plaatsvindt
3. In samenspraak met de betrokken vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland en de politie/LMS
een convenant wordt voorbereid, waarin wordt vastgelegd aan welke (kwalitatieve) prestatieeisen de meldkamerfunctie moet voldoen, incl. de multi-taken van de nieuwe meldkamer in
Oost-Nederland
4. Vaststellen van de bijgevoegde Letter of representation
Overige relevante beslispunten:
5. Vaststellen dat als uitgangspunt geldt budgettaire neutraliteit voor de gehele transitie naar de
nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn
6. Een in principe besluit nemen om te komen tot één werkgeverschap voor
brandweercentralisten van de veiligheidsregio’s in 2022 bij samenvoeging van de
meldkamers in Apeldoorn.
Bijlagen
Bijlage 1 Overdrachtsdossier meldkamer Nijmegen
Bijlage 2 Letter of representation

