
Hoofd- en beslispunten meldkamersamenwerking veiligheidsregio’s Oost-Nederland 
 
Samenwerking 
 Samenwerking tussen de  veiligheidsregio’s in Oost Nederland voor gezamenlijke uitvoering van 

de meldkamerfunc e en –taken voor brandweer en mul disciplinaire samenwerking in dit 
gebied, zoals uitgewerkt in de volgende hoofdpunten. 

 
MK Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking 
 Instellen van de Meldkamer Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking als een zelfstandig 

organisa eonderdeel binnen de MKON onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio’s. 
Zij verzorgen daarmee de meldkamerfunc e van de brandweertaak en ten behoeve van de 
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. 

 Inspelen op de ontwikkeling van de landelijke meldkamers naar informa eknooppunten, door het 
ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) informa estromen. Een meldkamerorganisa e met 
medewerkers, die klaar staan voor de groei naar de meldkamer van de toekomst 

 Meewerken aan vergaande harmonisa e van regelingen voor gewone en grootschalige 
alarmering en van werkprocessen. Dat moet het mogelijk maken, dat iedere centralist elke 
melding uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel kan afwerken. 

 
Organisa e- en forma eplan  
 de nieuwe organisa e voor de MK Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking bestaat uit een 

rela ef klein opera oneel team, eenduidig gericht op een goed verloop van de kerntaak. 
 de organisa e werkt in /  con nudienst met een dagdagelijkse beze ng (  tot  

medewerkers), maar door de roosterfactor zijn hier circa  forma eplaatsen voor nodig 
(inclusief leiding, coördina e en ondersteuning). 

 in de opstar ase na de samenvoeging is er enkele jaren extra forma e aan centralisten, waardoor 
er een hogere meldtafelbeze ng is, die meer ruimte biedt om piekbelas ng op te vangen. 

 de MK Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking wordt aangestuurd door één teamleider, 
ondersteund door  (in de overgangsfase jdelijk ) coördinatoren.  

 de meldingsfrequen e en de uitvoering van ondersteunende taken door centralisten vragen om 
een zogenaamd roosterstempel van - -  centralisten voor dag-avond-nacht. Naast deze 
centralisten is er /  een Caco aanwezig. 

 de func e van Caco  wordt ingevuld door medewerkers, die deze func e voor hun hele 
dienstverband uitoefenen (vrijgestelde Caco’s). De taken van de Caco zijn we elijk bepaald als 
func oneel leidinggevende op de meldkamer bij grootschalige alarmering met twee kerntaken: 
leiding geven aan het gemeenschappelijk meldkamerproces en afstemmen en delen van 
informa e. 

 sleutelfunc e in de organisa e is de func e van de teamleider van de MK 
Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking.  

 func eomschrijvingen: het bestuur van VNOG stelt de func eomschrijvingen en func e-
inpassingen vast, die zijn opgenomen in bijlage  van het eindrapport.  

 
Werkgeverschap VNOG 
 Op verzoek van de andere veiligheidsregio’s hee  VNOG in  ingestemd om het 

werkgeverschap in te vullen van de medewerkers van de MK Brandweer/Mul disciplinaire 
samenwerking. De reden is om voor hen een eenduidige rechtsposi onele situa e te creëren. 

 Een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisa e wordt uitgevoerd door VNOG als 
werkgever. Dit omwille van kwaliteit, (kosten)efficiën e en geringere kwetsbaarheid. 

 Binnen de VNOG valt de meldkamerorganisa e rechtstreeks onder de directeur. 
 Afspraken zijn: de kosten van de primaire meldkamerorganisa e en de daarvoor benodigde 

bedrijfsvoering worden in evenredigheid gedragen door de  veiligheidsregio’s op basis van een 



objec eve verdeelmethodiek; de latende veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor (de kosten 
van) boventalligheid en van de salarisgaran es; de interne regelingen van VNOG gaan ook gelden 
voor de nieuwe meldkamerorganisa e.  

 
Begro ng en kostenverdeling 
 De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisa e bestaan in hoofdzaak uit personele 

kosten op basis van het forma eplan en de kosten van het werkgeverschap/de 
bedrijfsvoeringstaken van VNOG. Inclusief een post onvoorzien worden de totale kosten van de 
meldkamerorganisa e begroot op  . . .  

 Dit bedrag kan nog ten gunste beïnvloed worden indien de meldkamer een vergoeding krijgt van 
de LMS bij  uitbreiding van de rol van Caco met con nuïteitsbewaking ten behoeve van het 
beheer door LMS.  

 In de jaren  –  zijn er jdelijk hogere lasten bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen 
eigen te maken en de meldkamerfunc es in te kunnen regelen. 

 De verdeling van de kosten van de meldkamerorganisa e gebeurt op basis van het inwoneraantal 
als een objec eve verdeelmethodiek. 

 De kosten van de nieuwe meldkamerorganisa e zijn iets lager dan de opgetelde begro ngen van 
de  veiligheidsregio’s, na a rek van de kor ng op de BDUR voor het beheer LMS. Dit rela ef 
geringe financiële efficiencyvoordeel staat in het perspec ef van de hogere kwaliteit van de 
dienstverlening, de organisa e die op de toekomst is voorbereid, de lagere kwetsbaarheid door 
gebruik van landelijke faciliteiten en door de mogelijkheid om bij uitval over te schakelen naar 
andere meldkamerloca es. 

 Voor de verrekening van de totale kosten van de meldkamerorganisa e tussen VNOG en overige 
veiligheidsregio’s wordt een overeenkomst “kosten voor gemene rekening” afgesloten. Kern van 
de “gemene rekening” is dat onderling geen BTW verrekend hoe  te worden en dat de financiële 
risico’s op basis van de gehanteerde verdeelsleutel gedeeld worden over de deelnemende 
par jen. Deze overeenkomst zal in  ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Belas ngdienst. 

 
Omgang met verrekening kosten bedrijfsvoering meldkamer door VNOG 
 Met de VNOG zijn afspraken gemaakt voor de verwerking in de begro ng, en daarmee voor de 

verrekening, van de (structurele en incidentele) kosten van ondersteunende taken op het gebied 
van onder andere HRM en Financiën. 

 De bedrijfsvoeringskosten en de verrekening daarvan met VNOG worden na de opstartfase 
geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Naar verwachting nemen de inspanningen en 
daarmee de kosten in de tijd af.  

 
Omgang met fric ekosten 
 In algemene zin komen de fric ekosten bij de samenvoeging van de meldkamers voort uit 

investeringen en personeel.  
 de fric ekosten die voortkomen uit investeringen worden buiten beschouwing gelaten. De kosten 

van dergelijke investeringen zijn in  ondergebracht bij de LMS en op dat moment 
afgerekend. 

 de personele fric ekosten zijn in principe voor de latende regio’s. De verwach ng is dat deze 
kosten, als uitvloeisel van de huidige arbeidsvoorwaarden, voor de afzonderlijk veiligheidsregio’s 
evenredig uitvallen. Ter compensa e hee  elke veiligheidsregio daarvoor een bedrag ontvangen 
van de minister.  

 De verwachting is dat de huidige meest efficiënt georganiseerde meldkamers aan de ene kant 
het minste efficiencyvoordeel en aan de andere kant de minste frictiekosten hebben door 
boventalligheid. En dat het omgekeerde geldt voor minder efficiënt georganiseerde meldkamers. 

  



Governance 
 De MK Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking maakt deel uit van de MKON, maar is een 

zelfstandig organisa eonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio’s. De vijf 
veiligheidsregio’s bepalen op beleidsniveau wat er door de MK Brandweer/Mul  geleverd wordt. 

 MK Brandweer/Mul disciplinaire samenwerking  
Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM samen te vervullen werken de besturen van de  
veiligheidsregio’s door middel van:  
o een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de 

veiligheidsregio’s voor het beheer van de meldkamerorganisa e volgens de planning en 
control-cyclus. De bestuursraad legt de conceptbegro ng en de conceptjaarstukken, 
voorbereid door VNOG, elk jaar ter instemming voor aan de besturen van de VR’s. Voorstellen 
voor nieuw beleid worden door de bestuursraad  aangeboden aan de besturen van de 
afzonderlijke veiligheidsregio’s voor besluitvorming. Deze processen wordt verder uitgewerkt 
in het vast te stellen convenant. Het gezag over de opera en van de meldkamers ligt bij de 
burgemeester van de betreffende gemeente dan wel bij de voorzi er van de veiligheidsregio 
namens de deelnemende burgemeesters. 

o een direc eberaad van de vijf directeuren/regionaal commandanten voor de func onele en 
opera onele verantwoordelijkheid, vast te leggen presta es, het vastgestelde financieel kader 
en voor kwaliteit en kosten. 

 Par cipa e in MKON 
o een direc eoverleg van de gezamenlijke kolommen voor de afstemming van het landelijke 

beleid met het beleid en beheer van de meldkamer en voor de samenwerking tussen de 
kolommen in het werkgebied van de meldkamer. 

o een opera oneel overleg voor de meldkamer op gebiedsniveau om maatregelen in het 
beheer jdig af te stemmen. 

 Landelijk 
o De inbreng van de veiligheidsregio’s loopt getrapt via het landelijke Bestuurlijk 

Meldkamerberaad (BMB). Voor besluitvorming is vastgelegd dat alle par jen het eens moeten 
zijn.  

o De veiligheidsregio’s in Oost-Nederland kunnen hun inbreng gezamenlijk voorbereiden als 
onderdeel van de governancestructuur.  

 
Overgang medewerkers 
 De overgang van de betrokken medewerkers gebeurt volgens het Sociaal Plan dat is opgesteld in 

overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisa es. Dit plan bevat 
de spelregels en procedures voor de personele overgang. 

 


