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De nieuwe meldkamer Oost Nederland (MKON) wordt in de eerste helft van 2023 in gebruik
genomen. De Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM) is binnen de MKON
een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de 5 veiligheidsregio’s. Zij
verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (GHOR).
Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM gezamenlijk te vervullen werken de besturen van de 5
veiligheidsregio’s samen door:
− een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio’s
voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus.
− een directieberaad van de vijf directeuren/commandanten brandweer voor de functionele en
operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en
voor kwaliteit en kosten.
− het werkgeverschap van de medewerkers en de uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringstaken
voor de meldkamerorganisatie te beleggen bij de VNOG. De kosten hiervan worden via de
meldkamerbegroting verrekend. De VNOG en overige veiligheidsregio’s sluiten een
overeenkomst “kosten voor gemene rekening” om onderling geen BTW te hoeven verrekenen.
De kosten van de meldkamer zijn minder dan de kosten van de vijf regio’s nu bij elkaar opgeteld.
De verdeling van deze kosten gebeurt op basis van het inwoneraantal.
Op basis van de huidige verwachtingen is het structurele budget voldoende. Bij het aanbieden van de
begrotingswijziging in 2023 (zie ook beslispunt 4) zal het daadwerkelijke verschil gepresenteerd
worden.
Voor een meer gedetailleerde weergave van de implicaties van de kosten en dekking wordt verwezen
naar bijgevoegde adviesnota.
Voor de wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio
wordt verwezen naar de adviesnota.
Bijgevoegd rapport Meldkamer Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking, Organisatie- en
formatieplan, Eindversie 2.5, is tot stand gekomen met betrokkenheid van bestuurlijke
portefeuillehouders uit de betrokken veiligheidsregio’s, relevante organisatieonderdelen en
medezeggenschap. In dit rapport wordt uitvoerig ingegaan op inhoudelijke, financiële en
bedrijfsvoeringsaspecten en de verhouding van de meldkamer en de landelijke beheersorganisatie
LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking).

Beslispunten
In te stemmen met het voorgenomen besluit om:
1. deel te nemen aan de samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio’s in Oost Nederland ten
behoeve van de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en
multidisciplinaire samenwerking in dit gebied, gebaseerd op de hoofd- en beslispunten, zoals die
nader zijn uitgewerkt in bijlage 1 in de navolgende onderdelen:
a MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)
b Organisatie- en formatieplan
c Werkgeverschap VNOG
d Begroting en kostenverdeling
e Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer MKBM
f Omgang met boventalligheid en frictiekosten
g Governance
2. deze hoofd- en beslispunten te verwerken in bestuurlijke samenwerkingsafspraken en deze in de
2e helft van 2022 vast te leggen in een convenant, genoemd in artikel 35 Wet veiligheidsregio’s.
3. in te stemmen met de overgang van de betrokken medewerkers werkzaam bij de huidige
meldkamers op basis van het sociaal plan, dat is opgesteld in overleg en overeenstemming met
een vertegenwoordiging van de vakorganisaties.
Besluiten om:
In verband met de overgang van de meldkamer MAN naar de nieuwe meldkamer Oost Nederland na
de feitelijke inwerkingtreding van deze meldkamer aan het bestuur van de VRGZ een

begrotingswijziging voor te leggen ter besluitvorming (deze is naar verwachting van technische aard)
Kennis te nemen van
De door het bestuur van VNOG vast te stellen functieomschrijvingen en functie-inpassingen, die zijn
opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.

Bijlagen
▪
▪
▪

Adviesnota
Meldkamer Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking, Organisatie- en formatieplan,
Eindversie 2.5
Bijlage 1, behorende bij beslispunt 1

