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1. Samenvatting voorstel
Voor het meldkamerdomein wordt een gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep (BSG) ingesteld voor de
Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Namens de Veiligheidsregio Hollands Midden
nemen de portefeuillehouders Spies (GMK) en Goedhart (financiën) hierin zitting.
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3. Toelichting
Bijna anderhalf jaar is verstreken sinds de inhuizing van de meldkamer van Hollands Midden in De
Yp. Daar waar mogelijk trekken de twee meldkamers gezamenlijk op. Dit vindt plaats in de operatiën,
maar ook in de operationele aansturing en het beheer.
In de Veiligheidsregio Haaglanden bestaat sinds 2007 een Bestuurlijke Stuurgroep (BSG) voor het
meldkamerdomein. In Hollands Midden bestaat geen stuurgroep voor dit domein, maar vindt
afstemming plaats in het Dagelijks Bestuur.
Nu de meldkamers zich in een vergevorderd stadium van samenwerking bevinden, speelt ook de
behoefte op bestuurlijk niveau om gezamenlijk af te stemmen over zaken die de meldkamer betreffen.
Het gaat hierbij om het sturen op gezamenlijke ambities, maar ook om afstemming over zaken die de
komst van de LMO raken.
In een overleg tussen de burgemeesters Aptroot en Spies in augustus 2015 is gesproken over het
instellen van een gezamenlijke BSG met vertegenwoordigers uit beide veiligheidsregio’s.
De BSG komt vier maal per jaar bijeen. In de vergadering van de BSG worden de volgende vaste
agendapunten besproken:
Gezag en beheer
o Financiën
o Techniek
Landelijke meldkamerontwikkelingen
De driemaandelijkse informatierapportage over de meldkamer staat iedere vergadering op de
agenda. Ook uit deze rapportage kunnen zaken naar voren komen die geschikt zijn voor agendering

in de BSG. Stukken die niet besproken worden, maar wel relevant zijn voor de bestuurders worden
ter informatie aan de agenda toegevoegd.
Op advies van de Haaglandse Bestuurlijke stuurgroep wordt voorgesteld de Veiligheidsregio
Haaglanden te vertegenwoordigen middels de portefeuillehouders:
meldkamerdomein;
financiën;
acute zorg.
Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt voorgesteld hiervan af te wijken en twee
portefeuillehouders af te vaardigen: de portefeuillehouders Spies (GMK) en Goedhart (financiën).
Gelet op de meer integrale portefeuilleverdeling en bestuursverantwoordelijkheid binnen de VRHM is
deze afvaardiging afdoende.
Tevens bepalen de bestuurders onderling of een afvaardiging van de RAV-besturen deel uitmaakt
van de stuurgroep en wie optreedt als voorzitter.
De ambtelijke afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden en de politie (of als zij niet kunnen, een waarnemer). Dit betreffen:
Commandant brandweer Haaglanden;
Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden;
Directeur veiligheidsregio/Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden;
Chef Politie Eenheid Den Haag/ Directeur meldkamer;
Algemeen Manager GMK Den Haag
Regionaal kwartiermaker LMO
Secretaris BSG.
Deze werkwijze en ambtelijke afvaardiging sluit aan bij de reeds bestaande ambtelijke stuurgroep
GMK vanuit de beide veiligheidsregio’s en de GMK.
De BSG heeft geen formele bevoegdheden, maar dient ter bestuurlijke afstemming op het
meldkamerdossier (incl. LMO-ontwikkelingen) tussen de twee veiligheidsregio’s en de GMK.
Terugkoppeling uit de BSG naar het bestuur VRHM vindt plaats door de portefeuillehouders.
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