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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
Met ingang van 1 december 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher
EMPM, te benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands
Midden.
Het Algemeen Bestuur heeft reeds unaniem ingestemd met de voordracht via een
schriftelijke besluitvormingsronde d.d. 20 december j.l. Formele bekrachtiging van dit
besluit vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 13
februari a.s.

3. Toelichting op het besluit
In de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden (art. 1 lid 6), die op 10 februari
2011 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, is
vastgelegd dat de korpschef van de Politie Hollands Midden tevens de directeur van de GMK is.
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet in werking getreden en is de functie van regionale
korpschef verdwenen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft
besloten dat per die datum de functie van directeur van de GMK wordt bekleed door de politiechef
van de eenheid Den Haag.
Op 1 oktober 2013 is de heer H. van Essen, politiechef van de eenheid Den Haag, toegetreden
tot de korpsleiding van de Nationale Politie. Per die datum heeft de heer P. van Musscher EMPM,
als plaatsvervanger van de politiechef van de eenheid Den Haag, de taken van de directeur GMK
uitgevoerd.
Op 1 december 2013 is de heer P. van Musscher benoemd tot politiechef van de eenheid Den
Haag. Het voorstel is om met ingang van 1 december 2013 de heer van Musscher te benoemen
tot directeur van de GMK Hollands Midden. De politiechef is tevens directeur van de GMK
Haaglanden.
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De benoeming van de politiechef tot directeur van de GMK blijft van kracht gedurende de
transitieperiode naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. De benoeming van de
politiechef tot directeur van de GMK brengt voor het overige geen wijziging in de bestaande
bevoegd- en verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de gemeenschappelijke
meldkamer.

4. Kader
De Wet veiligheidsregio’s (artikel 35 lid 3) vereist dat het bestuur van de Veiligheidsregio een
directeur benoemt voor de gemeenschappelijke meldkamer.

5. Consequenties
Met de benoeming van dhr. P. van Musscher tot directeur van de GMK is deze functie na het
vertrek van dhr. H. van Essen per 1 oktober jl. weer bekleed.

6. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

7. Implementatie en communicatie
Omdat het Algemeen Bestuur pas op 13 februari 2014 plaatsvindt en eerdere benoeming van de
heer Van Musscher gewenst is, is voorgesteld de vaststelling van het benoemingsbesluit van de
heer Van Musscher schriftelijk voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De formele
besluitvorming vindt dan plaats in het Algemeen Bestuur van 13 februari 2014.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
- Organisatieverordening Veiligheidregio Hollands Midden d.d. 10 februari 2011
- Besluit benoeming directeur GMK d.d. 28 maart 2013
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