A.2

1. Samenvatting voorstel
In 2014 is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) aan de Rooseveltstraat in Leiden verhuisd naar
De Yp in Den Haag. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden in de aanloop naar de Landelijke
Meldkamerorgansiatie (LMO). In het hiervoor opgestelde landelijke Transitieakkoord is bepaald dat
het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) de frictiekosten van de veiligheidsregio’s draagt. De
overige partijen in de GMK – politie en ambulance (RAV) – dragen hun eigen kosten.
Door de VRHM is een objectieve berekening van de frictiekosten opgesteld (op basis van een taxatie
door een externe deskundige). Volgens deze berekeningswijze is het verschil tussen de boekwaarde
en de marktwaarde (de frictiekosten) van de leegstaande GMK ongeveer € 4 miljoen, waarvan
volgens de vastgestelde verdeelsleutel uit het landelijke Transitieakkoord € 0,8 miljoen voor rekening
van de veiligheidsregio komt. De veiligheidsregio wil dat V&J deze frictiekosten vergoed.
Ambtelijk kon over de verrekening van de frictiekosten geen overeenstemming worden bereikt met
V&J. Daarom heeft op 15 mei jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen mevrouw Raaphorst
(programmadirecteur meldkamer V&J) en de heer Lenferink en mevrouw Spies. De uitkomst van dit
gesprek is dat de berekeningswijze van de frictiekosten door de veiligheidsregio wordt erkend door
V&J.
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3. Toelichting
In 2014 is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) aan de Rooseveltstraat in Leiden verhuisd naar
De Yp in Den Haag. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden in de aanloop naar de Landelijke
Meldkamerorgansiatie (LMO). In het hiervoor opgestelde landelijke Transitieakkoord is bepaald dat
het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) de frictiekosten van de veiligheidsregio’s draagt. De
overige partijen in de GMK – politie en ambulance (RAV) – dragen hun eigen kosten.
Door de VRHM is een objectieve berekening van de frictiekosten opgesteld (op basis van een taxatie
door een externe deskundige). Volgens deze berekeningswijze is het verschil tussen de boekwaarde
en de marktwaarde (de frictiekosten) van de leegstaande GMK ongeveer € 4 miljoen, waarvan
volgens de vastgestelde verdeelsleutel uit het landelijke Transitieakkoord € 0,8 miljoen voor rekening
van de veiligheidsregio komt. De veiligheidsregio wil dat V&J deze frictiekosten vergoed. Het verschil
tussen boekwaarde en marktwaarde is te verklaren door het feit dat de GMK als meldkamer is
gebouwd en er aanzienlijke verbouwingen plaats moeten vinden om de meldkamer als kantoorruimte

in gebruik te nemen. Dit, en de specifieke situering in een brandweerkazerne/regionaal crisiscentrum,
maken het pand ook niet aantrekkelijk voor derden.
Na drie ambtelijke overleggen kon over de verrekening van de frictiekosten geen overeenstemming
worden bereikt met V&J. Daarom heeft op 15 mei jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen
mevrouw Raaphorst (programmadirecteur meldkamer V&J) en de heer Lenferink en mevrouw Spies.
De uitkomst van dit gesprek is dat de berekeningswijze van de frictiekosten door de veiligheidsregio
wordt erkend door V&J. Verder zijn er door V&J nadere voorwaarden gesteld aan de (meerjaren)
begroting en het beleidsplan van de nieuwe, gezamenlijke meldkamer De Yp. Hiermee dient de
veiligheidsregio inzicht te geven in de mate waarin de nieuwe meldkamer voldoet aan het landelijk
kader samenvoegingen zoals opgenomen in de landelijke Notitie Heroriëntatie LMO en de mogelijke
besparingen. Deze punten worden op dit moment verwerkt in de nieuwe (meerjaren) begroting en
beleidsplan van de gezamenlijke meldkamer De Yp. De begroting en het beleidsplan staan
geagendeerd voor de bestuurlijke stuurgroep De Yp op 28 juni a.s. Met de overige partijen (politie en
RAV) vinden op dit moment overleggen plaats over hun deel van de frictiekosten. Zolang deze
gespreken niet zijn afgerond voldoen deze partijen hun financiële verplichtingen (huurverplichting)
t.a.v. de (leegstaande) GMK. Een oplossing voor de frictiekosten van de GMK is daarom voor alle
betrokken partijen een win-win-situatie.
Indien V&J, politie en ambulance bereid zijn hun deel (respectievelijk € 0,8, € 2,2 en € 0,9 miljoen)
van de frictiekosten van de GMK te dragen, kan de veiligheidsregio de leegstaande GMK in gebruik
nemen als kantoorruimte (op basis van de berekende boekwaarde). De verwachting is dat hierover
rond de zomervakantie meer duidelijkheid komt.
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