
ADDENDUM  

bij  

ORGANISATIE- EN FORMATIEPLAN 
MELDKAMER BRANDWEER EN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING  
Eindversie 2.5  
2 februari 2022 

 

context 

De Algemeen Besturen (Noord- en Oost-Gelderland op 24 maart, Gelderland-Midden en IJsselland 
beiden op 6 april en Twente en Gelderland-Zuid beiden op 21 april) hebben een voorgenomen 
besluit genomen op het organisatie- en formatieplan meldkamer brandweer en multidisciplinaire 
samenwerking, versie 2.5. Dit was een voorgenomen besluit omdat er nog geen overeenstemming 
was over een sociaal plan.  

Op 25 mei is een principeakkoord bereikt over het sociaal plan. Inmiddels is dit sociaal plan door alle 
partijen getekend en daarmee definitief (zie bijlage). Met het gegeven dat er een sociaal plan is heeft 
de BOR opnieuw een schriftelijke reactie met een inhoudelijk advies uitgebracht (zie bijlage). Met dit 
inhoudelijk advies kan het bestuur het voorgenomen besluit over het organisatie- en formatieplan 
definitief maken. 

Tussen verzenden in februari en heden is het organisatie- en formatieplan meldkamer brandweer en 
multidisciplinaire samenwerking, versie 2.5. op één onderdeel gewijzigd. Oorspronkelijk werden 
twee functies aangemerkt als sleutelfunctie: die van de teamleider en de calamiteitencoördinator 
(Caco). Hierover is in overleg met het BGO bepaald dat alleen de functie van teamleider MK 
Brandweer/Multi aangemerkt wordt als sleutelfunctie en opgevuld wordt door middel van een W&S 
procedure. De BOR refereert hiernaar onderaan de eerste pagina van haar inhoudelijk advies. De 
tekst van de teamleider MK Brandweer/Multi blijft ongewijzigd; die van de calamiteitencoördinator 
(Caco) wordt aangepast middels dit addendum. 
 

was/wordt 

Omschrijving van de calamiteitencoördinator (Caco), paragraaf 5.2.2, pagina 19, afsluitende alinea:  

was Gezien het afbreukrisico, de netwerkfunctie en verantwoordelijkheden richting de 
gezamenlijke meldkamer en veiligheidsregio’s, is de functie van Caco aangewezen als een 
sleutelfunctie. Daarmee wordt deze functie opgevuld door middel van een W&S 
procedure. 

wordt Alinea kom te vervallen. 
 

bijlagen 

Bij dit addendum horen de volgende bijlagen: 

- Getekende versie Sociaal Plan MKON d.d. 12 juli 2022; 
- Inhoudelijk advies BOR d.d. 4 juli 2022 en 
- Hoofd- en beslispunten meldkamersamenwerking veiligheidsregio’s Oost-Nederland 


