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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur VRH 

  Datum vergadering 11-12-2019 

  Agendapunt 6 

  Indiener  

  Steller  

Onderwerp Overdracht beheer meldkamer 

Doel Ter bespreking 

Aanleiding In het Regeerakkoord Rutte I is opgenomen dat er één landelijke 

meldkamerorganisatie in Nederland moet worden gerealiseerd. In het 
verlengde hiervan hebben de 56 betrokken partijen in 2013 het 
Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ ondertekend. Ook de 
VRH heeft dit TA ondertekend, maar mét een sideletter (brief d.d. 13 mei 
2013, kenmerk: VRH/JVA/2013-3087) waarin randvoorwaarden zijn 
opgenomen met betrekking tot financiën, governance en gezag. 

 
In 2015 is in het rapport ‘Gateway Reviewrapport Landelijke 
Meldkamerorganisatie’ geconcludeerd dat de realisatie van een landelijke 
meldkamerorganisatie niet meer mogelijk is binnen afspraken van tijd en 
geld. Daarom is – in overeenstemming met alle partijen – een landelijke 
heroriëntatie bepaald met daarin de prioriteit bij de samenvoeging van de 
tien overeengekomen meldkamerlocaties en de realisatie van landelijke 

ICT. Wat betreft de samenvoeging geldt dat de Veiligheidsregio 
Haaglanden, Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag sinds 2014 
gebruik maken van dezelfde meldkamer (De Yp in Den Haag). 
 

Na deze heroriëntatie zijn in 2018 een ‘Uitwerkingskader meldkamer’ en 
een conceptvoorstel ‘Wijzigingswet meldkamers’ aan de veiligheidsregio’s 
voorgelegd. Het Uitwerkingskader omvat financiële afspraken over de 

overdracht van het gebouw en ICT-beheer van de meldkamerfunctie; in 
het wetsvoorstel wordt voor de veiligheidsregio’s de wettelijke basis 
gelegd om de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamer 
over te dragen aan de Nationale Politie.  
 
De VRH heeft met dit Uitwerkingskader onder voorwaarden ingestemd 

(brief d.d. 30 mei 2018, kenmerk: P18.000546). Zo is aan deze 
instemming als randvoorwaarde verbonden dat het conceptvoorstel 
‘wijzigingswet meldkamers’ verhelderd dient te worden als het gaat om 
governance. Naar aanleiding hiervan is door de verantwoordelijke 
directeur van JenV (dhr. Gelton) toegezegd (d.d. 12 juni 2019) dat gezag 
en beheer nader worden verhelderd in een Ministeriele Regeling (MR). De 
Minister heeft toegezegd de MR te koppelen aan de behandeling van het 

wetsvoorstel. Bij het opstellen van deze MR is samengewerkt met 

Haaglanden; deze is echter nog niet gereed.   

Samenvatting De ‘Wijzigingswet meldkamers’ vormt de wettelijke basis voor de 
overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie. Bij 
de voorbereiding van de overdracht is als uitgangspunt genomen dat 
deze wetswijziging per 1 januari 2020 in werking zou treden.  

 
Onlangs is gebleken dat deze datum niet meer haalbaar is en dat thans 
wordt gestreefd naar 1 juli 2020 als nieuwe datum van inwerkingtreding. 
Hiermee heeft automatisch ook de eerder genoemde MR vertraging 
opgelopen.  
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Nu de eerder genoemde wettelijke basis er in ieder geval tot 1 juli 2020 

niet is, heeft de Minister een brief gestuurd (zie bijlage) om te komen tot 
een formele afronding van de reeds voorbereide overdracht middels een 
(door de VRH) ondertekend overdrachtsdocument. Dit vooruitlopend op 

de behandeling van de wijzigingswet in de Tweede en Eerste Kamer.   

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Dit onderwerp wordt ter bespreking ingebracht.  

Financiële consequenties Financieel vindt de overdracht op rijksniveau feitelijk al plaats via een 
uitname van de Bdur en aanpassing van de NZa-budgetten. Als gevolg 
hiervan zullen de inkomsten van de VRH omlaag gaan. Hier staat 
tegenover dat beheerkosten over worden genomen door de LMS.  

Personele consequenties 
  

De overdracht van het beheer heeft betrekking op een beperkt aantal 
medewerkers van de VRH, die hierin een volledig vrije keuze hebben 

kunnen maken. Met hen en de politie zijn in goed overleg afspraken 
gemaakt. De OR en het GO zijn elk vanuit hun eigen rol bij dit proces 
betrokken.   

Overige consequenties ICT-systemen en onderliggende contracten gaan “as-is” over naar de 
LMS. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

De overdracht van het beheer is meerdere malen in het AB-VRH 
besproken (zie ook de samenvatting voor de belangrijkste besluitvorming 
hieromtrent).  

Communicatie N.v.t. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
 
Ambtelijke Stuurgroep 
Meldkamer + 
vertegenwoordiging 

LMS 
 
DB-VRH 

 
 
Afstemming met 
portefeuillehouders 

Meldkamer, Financien 
en Acute Zorg 

Wanneer? 
 
 
18 november 
 
 

 
 
27 november 2019 

 
 
2 december 2019 

Uitkomst?  
 
 
Akkoord overdrachts-
dossier + toezegging 
brief Minister  

 
 
Kennis genomen van 

proces 
 
Voorbereiding AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Typ tekst 
 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Doel 
Typ tekst 
 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
Typ tekst 
 

Fatale datum Typ tekst 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


