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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
op hoofdlijnen in te stemmen met het concept-Transitieakkoord meldkamer van de
toekomst, zoals voorgelegd aan het Veiligheidsberaad d.d. 28 juni 2013;
2.
het Dagelijks Bestuur te mandateren om, op basis van de besluitvorming in het
Veiligheidsberaad d.d. 28 juni 2013, een definitief besluit te nemen over het
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst en de voorzitter te machtigen het
transitieakkoord te tekenen.

3. Toelichting op het besluit
Sinds juni 2012 heeft landelijk overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen over het
Transitieakkoord landelijk meldkamer. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is hierbij
vertegenwoordigd door het Veiligheidsberaad. Namens het Veiligheidsberaad heeft de
portefeuillehouder Informatievoorziening & meldkamers, de heer H. Lenferink (voorzitter VRHM),
de besprekingen gevoerd. Dit heeft, uiteindelijk, geleid tot het nu voorliggende concepttransitieakkoord (ontvangen op 25 juni jl.). De besluitvorming hierover vindt op 28 juni a.s. plaats
in het Veiligheidsberaad. Aansluitend dienen uiterlijk in september a.s. alle besturen van de
veiligheidsregio’s een besluit te nemen. De eerstvolgende reguliere vergadering van het
Algemeen Bestuur VRHM is echter pas op 14 november a.s. Voorgesteld wordt daarom het
Algemeen Bestuur VRHM nu op hoofdlijnen te laten instemmen en het Dagelijks Bestuur VRHM
te mandateren om in zijn vergadering van 5 september a.s. een definitief besluit te laten nemen.
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn
ten behoeve van politie, brandweer en ambulancezorg. De verantwoordelijkheid voor de
meldkamers ligt bij de besturen van de veiligheidsregio’s, overeenkomstig artikel 35 van de Wet
veiligheidsregio’s.
Het kabinet heeft besloten tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) op maximaal tien
locaties. De LMO kent een landelijk gestandaardiseerde werkwijze en valt onder
verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Het doel is te komen tot voor de
burgers essentiële verbeteringen in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in

Agendapunt A.3 AB VRHM 27 juni 2013

Nederland. Daarnaast moet het een besparing opleveren van €10 miljoen in 2015 oplopend tot
€50 miljoen structureel in 2021.
De realisatie van de LMO vergt een wetswijziging. De wens bestaat om vooruitlopend daarop te
starten met de transitie. Dit vergt heldere afspraken over de bijdragen die de partijen die bij de
meldkamer zijn betrokken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid leveren aan de
samenvoeging van meldkamers en de totstandkoming en werking van de LMO. Er is een
transitieakkoord opgesteld dat bestuurlijke, juridische en financiële afspraken op hoofdlijnen bevat
tussen de ministers van Veiligheid & Justitie, Defensie en VWS en de besturen van de
veiligheidsregio’s. Op basis van de in dit akkoord afgesproken landelijke kaders wordt voor de
samenvoeging van de huidige meldkamers per regio een financieel overdrachtdocument
opgesteld.
Voor de verdere inhoudelijke toelichting op het transitieakkoord wordt verwezen naar de
bijgevoegde vergaderstukken van het Veiligheidsberaad, in het bijzonder naar de notitie
Hoofdlijnen van het concept-Transitieakkoord meldkamer van het Veiligheidsberaad.

4. Kader
Het eindbeeld van de LMO, waar spoedmeldingen multidisciplinair en geprotocolleerd zoveel
mogelijk in het eerste contact worden afgehandeld, komt overeen met het ingezette
ontwikkeltraject van de huidige gemeenschappelijke meldkamer VRHM.
Op dit moment lopen ook de voorbereidingen om, vooruitlopend op de LMO, de meldkamers van
de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden samen te voegen. Dit traject wordt
doorgezet, binnen de kaders van het transitieakkoord. Na de zomer zal hiervoor een besluit
worden voorgelegd aan de besturen van de beide veiligheidsregio’s. Hierin zullen o.a. de
volgende punten aan de orde komen:
financiële afhandeling;
overdracht personeel;
positionering regionale crisisruimten ROT en RBT;
vervolg multi-intake.

5. Consequenties
Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de toekomstige meldkamerlocatie wordt door een
nulmeting de financiële situatie van de afzonderlijke meldkamers in kaart gebracht. Mede op basis
hiervan wordt een financieel overdrachtdocument opgesteld met een advies van de ‘due
diligence’ commissie. Deze regionale financiële overdrachtdocument leidt tot een finale
overeenkomst per samengevoegde meldkamer tussen de voorzitters van de betreffende
veiligheidsregio’s, de korpschef van de politie, de besturen van de betreffende RAV’s en de
kwartiermaker LMO. Uiteraard is nog onbekend hoe deze nulmeting uitwerk t.o.v. het afgesproken
financieel kader in de programmabegroting VRHM 2014 en de meerjarenraming 2015 – 2017. Het
financieel overdrachtdocument zou tot een begrotingswijziging kunnen leiden.
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6. Aandachtspunten / risico’s
Voor realisatie van de LMO is wetswijziging noodzakelijk. Naar aanleiding van de parlementaire
behandeling en het wetswijzigingtraject kan het nodig zijn de afspraken uit het Transitieakkoord
aan te passen.
Transitiekosten
De totale transitiekosten werden oorspronkelijk door Deloitte geschat op € 90 miljoen (dit bedrag
bestaat uit: personele kosten € 59,5 miljoen, € 17 miljoen materiële kosten voor af te stoten
meldkamers, € 12,5 miljoen projectkosten). Echter, op basis van nieuwe, gevalideerde, inzichten
kan worden gesteld dat de personele kosten veel lager zullen zijn, omdat de boventalligheid veel
lager uitvalt dan eerder aangenomen en tot een minimum kan worden beperkt.
De transitiekosten worden voor 21% verdeeld over de Brandweer/Veiligheidsregio’s.
 Tot de overdracht van meldkamerlocaties aan de LMO blijft het meldkamerpersoneel in dienst
van de huidige werkgever. De partijen dragen zorg voor herplaatsing van personeel dat niet in
de LMO wordt ondergebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting voor
veiligheidsregio’s in de directe omgeving (de regio en aangrenzende regio’s) om te zoeken
naar een passende alternatieve functie. Het deel van de personeelskosten van de
veiligheidsregio’s dat niet wordt geplaatst, wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
 Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s wordt gedragen
door het ministerie van VenJ.
 Het aandeel van de Veiligheidsregio’s in de projectkosten wordt gedragen door het ministerie
van Veiligheid en Justitie.
Overdracht van middelen
De veiligheidsregio’s dragen voor de taken van de brandweer € 42 miljoen structureel bij (te
weten 21% van € 200 miljoen). Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking.

7. Implementatie en communicatie
Op basis van de afspraken in het transitieakkoord, een landelijk kader met bestuurlijke en
financiële uitgangspunten, een nulmeting (financieel, juridisch, bestuurlijk) en een businesscase
per nieuwe meldkamerorganisatie, wordt een regionaal financieel overdrachtsdocument
opgesteld. Dit overdrachtsdocument moet vervolgend leiden tot een finale overeenkomst per
nieuwe meldkamerlocatie (voor de VRHM: Den Haag). De financiële transitie wordt begeleid door
een due diligence commissie.

8. Bijlagen
Vergaderstukken Veiligheidsberaad 28 juni 2013:
1.
Oplegnotitie Veiligheidsberaad d.d. 28 juni 2013
2.
Concept-Transitieakkoord meldkamer van de toekomst (versie 21 juni 2013)
3.
Notitie Hoofdlijnen van het concept-Transitieakkoord meldkamer
4.
Notitie Wijzigingen transitieakkoord tov versie 23 mei

9. Historie besluitvorming
n.v.t.
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