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Korte inhoud: 

 
Op 21 april jl. heeft het AB een voorgenomen besluit genomen over de nieuwe Meldkamer Oost 
Nederland (MKON), over het onderdeel ‘Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking 
(MKBM)’. De vier AB’s van de andere betrokken veiligheidsregio’s hebben hetzelfde voorgenomen 
besluit genomen. Het besluit was voorgenomen in afwachting op de overeenstemming met het BGO 
over het Sociaal plan en het advies van de BOR op het Organisatie- en formatieplan. Er is echter een 
formeel definitief besluit nodig om te starten met de vervolgstappen voor de plaatsing. De plaatsing 
moet tijdig starten en zorgvuldig gebeuren, willen we de beoogde startdatum van de nieuwe 
meldkamer halen (maart 2023). 
 
Ten opzichte van het voorgenomen besluit is er één wijziging. In overleg met het BGO is bepaald dat 
alléén de functie van ‘teamleider Meldkamer Brandweer/Multi’ wordt aangemerkt als een 
sleutelfunctie en wordt ingevuld door middel van een werving & selectieprocedure. De functie van 
calamiteitencoördinator (caco) wordt géén sleutelfunctie. Dit is ook door de BOR bevestigd.  
 
Op 25 mei is er een principeakkoord bereikt over het Sociaal plan. Dit principeakkoord is voorgelegd 
aan de achterban van werknemers en werkgevers. Namens de werknemers hebben de bonden 
(FNV, CNV en CMHF) getekend en namens de werkgevers de voorzitters van de vijf regio’s. Alle 
partijen zijn akkoord (zie bijgevoegd het getekende Sociaal plan).  
 
Met het gegeven dat er een Sociaal Plan is, heeft de BOR op 4 juli een schriftelijke reactie met een 
inhoudelijk advies uitgebracht op het Organisatie- en formatieplan (zie bijgevoegd advies en plan). 
Met dit inhoudelijk advies kan het AB het voorgenomen besluit definitief maken.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beslispunten 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
 

1. De inrichting van de samenwerking tussen de vijf veiligheidsregio’s in Oost Nederland voor 
de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en 
multidisciplinaire samenwerking zoals nader uitgewerkt in bijlage 5.1 en 5.2 definitief vast te 
stellen. 
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