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1 Inleiding  

1.1. Wijzigingswet Meldkamers 

In 2012 maakte het kabinet Rutte 1 haar voornemen bekend voor één landelijke 
meldkamerorganisatie, met maximaal tien meldkamers. Dit voornemen leidde in 2013 tot het   
landelijke “Transitieakkoord meldkamer van de toekomst”. Dit heeft geleid tot een landelijke 
meldkamersamenwerking (LMS) met tien genetwerkte meldkamers en een multidisciplinaire 
aansturing. Het is de bedoeling dat het beheer en de financiële verantwoordelijkheid van alle 
(niet- en reeds samengevoegde) meldkamers wordt ondergebracht bij een eigen 
organisatorische eenheid binnen de nationale politie per datum inwerkingtreding Wet, 
uitgaande van 1 januari 2020.  

Dit betekent dat in 2019 de voorbereidingen moeten worden getroffen om de overdracht zo 
goed en zorgvuldig mogelijk te regelen. Continuïteit van de bedrijfsvoering van de meldkamers 
is essentieel, rekening houdend met het vitale karakter van de meldkamers, als life line voor 
burgers en hulpverleners, 24/7 bereikbaar en beschikbaar.  

Dit overdrachtsdossier behandelt de overdracht van de bedrijfsvoering (incl. beheer) van de 
Meldkamer Den Haag te Den Haag (GMK Den Haag). 

1.2. Het Landelijk Overdrachtsprotocol 

In samenwerking tussen de latende partijen en de LMS is een Landelijk overdrachtsprotocol 
vastgesteld (4 juni 2019) met uitgangspunten en kaders voor het overdrachtsproces. In het 
protocol worden de volgende algemene uitgangspunten van toepassing verklaard op de 
overdracht: 

 De politie i.c. LMS is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer van 
meldkamers conform de Wijzigingswet; 

 Het beheer betreft alle huidige beheertaken voor de meldkamer en de 
meldkamerfuncties. De politie zal de beheerkosten voor de meldkamers en de 
betreffende systemen en applicaties dragen, voor zover deze passen binnen de kaders 
die in het Uitwerkingskader en in de Wijzigingswet meldkamers en de toelichting 
daarop zijn opgenomen; 

 Buiten de scope van de overdracht van het beheer bevinden zich: 
o Het beheer van de eigen meldkamerfunctie van de disciplines voor zover het 

niet de politie betreft (met uitzondering van het ICT-beheer van de 
veiligheidsregio´s); 

o De centralisten op de meldkamers; 
o De calamiteitencoördinator (CaCo) (de bemensing alsmede de operatie); 
o De operationele leiding van de meldkamers; 
o De BDuR-financiering (Brede Doeluitkering Rampen- en Crisisbestrijding); 
o Het RTIC (Real-Time Intelligence Center) - de bemensing alsmede de operatie; 
o De telefonie 0900-8844. 

 De overdracht vindt “as is” plaats, dat wil zeggen dat bij de overdracht de 
functionaliteit en de kwaliteit van het beheer zoals deze nu bestaat gehandhaafd blijft 
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en dat verbeteringen en vernieuwingen na 1 januari 2020 worden doorgevoerd langs 
de lijnen “bij de tijd” en “nieuwe tijd” van de bouwplaats. De term “as is” slaat tevens 
op de aard van de werkzaamheden van de beheerders zoals zij deze thans uitvoeren; 

 Eventuele rafelranden die ontstaan tijdens en na de overdracht van het (ICT-)beheer 
door verschillen tussen meldkamers, worden zoveel mogelijk beschreven in de 
overdrachtsdossiers en na 1 januari 2020 op een zoveel mogelijk uniforme wijze 
opgelost in samenspraak met de ontvangende en latende partijen. De bijbehorende 
financiële risico´s worden eveneens benoemd, maar niet geëlimineerd voor 1 januari 
2020; 

 De directeuren van de veiligheidsregio´s en de kwartiermakers bedrijfsvoering van de 
meldkamers zijn het (eerste) aanspreekpunt voor de overdracht; 

 De continuïteit van het meldkamerproces dient te allen tijde te worden gewaarborgd; 

 Alleen de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een soepele en verantwoorde 
overdracht van beheer vinden plaats in dit programma. Alle andere activiteiten vinden 
plaats op de bouwplaats of zijn “going concern”. Vanzelfsprekend is er steeds 
afstemming tussen het programma en de bouwplaats en het “going concern”; 

 De latende partijen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig afbouwen en liquideren 
van hun bestuurlijke en privaatrechtelijke structuur ten behoeve van de besturing van 
de meldkamer, voor zover deze de overdracht in de weg staat. 

 De politie c.q. LMS wordt beschouwd als geldige rechtsopvolger in het kader van het 
BW. 

Naast de uitgangspunten uit het landelijk overdrachtsprotocol gelden voor dit 
overdrachtsdossier nog enkele aanvullende uitgangspunten. Deze zijn deels in afwijking met 
de hierboven beschreven scope, maar zijn vanwege het “as is”-karakter van de overdracht wel 
aan de orde: 

 Indien beheertaken, -activiteiten na 1-1-2020 alsnog worden herschikt tussen LMS en 
latende partijen zullen ook de daarbij behorende middelen worden herschikt; 

 In tegenstelling tot de uitgangspunten uit het landelijk overdrachtsprotocol zal de LMS 
ook het beheer gaan voeren over de opschalingsruimten bij de GMK Den Haag (in Den 
Haag is sprake van dubbelgebruik voor zowel de GMK als de opschaling; het beheer 
wordt uitgevoerd door BMKD);  

 De LMS neemt het beheer voor het RTIC (Real-Time Intelligence Center) over; 

 De LMS neemt het beheer van de (GMS)werkplekken op de wijkbureaus over; 

 Medewerkers die achterblijven bij de latende partijen en voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden gebruik moeten maken van de automatiseringsomgeving van de LMS 
worden daarvoor door de LMS geautoriseerd; 

 Rekening en risico zijn vanaf de overdracht voor de LMS. 

In het landelijk protocol zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het proces van overdracht. 
In het landelijk protocol is afgesproken zoveel mogelijk via een standaard het 
overdrachtsdocument op te stellen. Dit is voor de overdracht van GMK Den Haag toegepast. 

Het ICT-beheer van de randapparatuur C2000 wordt uitgevoerd binnen het domein van de 
GMK Den Haag.  De Veiligheidsregio Haaglanden wil de optie openhouden om in de toekomst 
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dit beheer alsnog zelf te gaan verzorgen. De aan dit beheer verbonden kosten in het jaar 2020 
zullen door de LMS conform landelijke afspraken al dan niet worden doorbelast aan de 
Veiligheidsregio Haaglanden. Een zorgvuldige demarcatie van de precieze beheersactiviteiten 
voor deze randapparatuur en een mogelijke scheiding daarvan tussen latende partijen en de 
LMS heeft nog niet plaatsgevonden. Deze demarcatie en de daaruit voortvloeiende verdeling 
van kosten zal op landelijk niveau worden besloten. De aanschaf en het eigendom van de 
randapparatuur blijft in handen van de latende partijen.  

De opbouw van dit overdrachtsdossier is, waar het gaat om de uitwerking per deelgebied, 
zoveel mogelijk analoog aan het landelijk protocol. 

1.3. De gevolgde werkwijze voor het opstellen van het overdrachtsdossier 

Dit overdrachtsdossier is resultaat van actieve betrokkenheid van zowel de GMK Den Haag als 
latende partij en de LMS als de ontvangende partij.  

De eerste versie van het overdrachtsdossier was in oktober 2019 gereed. Gevraagd wordt 
naast dit overdrachtsdossier ook een Letter of representation (LOR, bijlage 6) te 
ondertekenen, waarin de GMK Den Haag als latende partij verklaart alle relevante zaken in 
het kader van de overdracht en continuïteit te hebben gemeld aan LMS. De LMS heeft in het 
kader van de overdracht landelijk een format ontwikkeld voor een wederzijdse 
volledigheidsbevestiging, ook wel genoemd Letter of Representation (LOR). Met deze LOR 
wordt wederzijds (zowel GMK Den Haag en LMS) de intentie uitgesproken 
verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de GMK Den 
Haag na 1 januari 2020. GMK Den Haag en LMS bevestigen in de LOR wederzijds dat aan elkaar  
alles is gemeld dat had moeten worden gemeld. Dit overdrachtsdossier zal namens de GMK 
Den Haag worden getekend door de directie van de vier participanten van de GMK Den Haag. 
De participanten van GMK Den Haag zijn:  

 Veiligheidsregio Haaglanden;  

 Veiligheidsregio Hollands Midden; 

 Politie;   

 De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden sector Regionale 

AmbulanceVoorziening Hollands Midden 

Namens de LMS zal de directeur J. van Loosbroek tekenen. Het hoofd meldkamer/hoofd DROC 
en de kwartiermaker bedrijfsvoering tekenen voor gezien.  

1.4. De opbouw van het overdrachtsdossier 

Dit dossier bevat de concretisering bij de GMK Den Haag van de invulling van beheer “as is” 
en de functies en taken die daarmee worden overgedragen naar LMS. Op de wijziging van de 
governance,  privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de te 
mitigeren risico’s  wordt specifiek ingegaan, waarna verdere invulling wordt gegeven aan de 
deelaspecten HRM, Financiën, ICT, contracten en leveranciersmanagement en Facility 
Management. Het is voor alle partijen belangrijk dat de overdracht per 1-1-2020 zo soepel en 
verantwoord mogelijk plaatsvindt. Dit vraagt een gedetailleerde uitwerking zodat geen zaken 
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tussen wal en schip blijven hangen. In de bijlagen worden overzichten opgenomen die dit 
ondersteunen en inzichtelijk maken. Daarnaast is ook de Letter of Representation als bijlage 
ter ondertekening opgenomen.  

Dit dossier heeft betrekking op de overdracht. Landelijk is/wordt een Bouwplaats (genoemd 
in paragraaf 2.1) ingericht met daaronder per thema diverse Bouwketen: met als opdracht om 
verder vorm te geven aan de inrichting van de bedrijfsvoering voor het nieuwe 
samenwerkingsverband dat de LMS is. 

1.5.  Leeswijzer 

Daar waar gesproken wordt over de latende partijen wordt in Den Haag gedoeld op de 
Veiligheidsregio’s  Hollands Midden en Haaglanden, de politie en de  Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, waarbij LMS de ontvangende partij 
vertegenwoordigt. 

Daar waar gesproken wordt over de overdracht wordt gedoeld op de verantwoordelijkheid 
voor de overdracht van het beheer van de bedrijfsvoering door de Veiligheidsregio’s (VR) naar 
de LMS, in casu de politie waar het gaat om de uitvoering van deze bedrijfsvoering. 

Daar waar beheer staat genoemd moet dit worden gelezen in de breedste zin van het woord:   
het ICT-beheer en het facilitair beheer inclusief de daarbij behorende PIOFACH-taken.  
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2 Overdracht beheer “as is” 

2.1. Uitgangspunten voor de overdracht 

LMS heeft tevens in de Koersbepalende notitie Overdracht beheer aangegeven per 1 januari 
2020 het beheer “as is” over te nemen. Het uitgangspunt is “mens volgt werk” zodat de 
beheerders / medewerkers BMKD die nu de lokale bedrijfsvoering van meldkamers uitvoeren 
en in dienst van andere werkgevers dan politie zijn in dienst komen bij de LMS per 1 januari 
2020. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers BMKD  in “nabijheid” hun taak blijven 
uitvoeren. 

Het beheer en de daarbij behorende bedrijfsvoering van de meldkamers wordt “as is“ 
overgenomen, met erkenning van de diverse uitgangsposities. Eventuele issues die hierdoor 
kunnen ontstaan tijdens en na de overdracht van het beheer en de daarbij behorende 
bedrijfsvoering, worden beschreven in dit overdrachtsdossier en na 1 januari 2020 op een 
zoveel mogelijk uniforme wijze in samenspraak tussen de latende en ontvangende partijen 
opgelost. 

2.2. Afbakening scope en beschrijving taken en verantwoordelijkheden beheer 

Het beheer binnen de GMK Den Haag is als volgt vormgegeven.   

Positionering BMKD (Beheer Meldkamer Domein) 

BMKD is een multidisciplinaire beheerafdeling van Brandweer, Politie en Ambulancezorg en 
vormt de schakel (regiefunctie) tussen de drie meldkamerorganisaties (demand) en de 
dienstverleners (supply & delivery) van producten en diensten. Het uitgangspunt is BMKD als 
“1-loket” of “single point of contact” voor het aanmelden van alle soorten meldingen via de 
kanalen: internet (email, selfservicedesk) en telefoon.   
 
Toepassingsgebied of scope 
Het oplossen van storingen, het doorvoeren van wijzigingen, het beheer en onderhoud van 
gegevens, het leveren van gebruikersondersteuning, facilitair beheer en het verzorgen van  
technisch informatiemanagement voor de Politie Eenheid Den Haag en de 
Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden in relatie tot de meldkamer zijn de scope 
van BMKD. 
  
Klanten en stakeholders 
De klanten van BMKD zijn: 

 Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag  

 Gebruikers van de meldkamersystemen 
Daarnaast zijn er voor de BMKD andere stakeholders belanghebbende die van invloed of van 
belang zijn voor de positionering van de BMKD. Wensen en eisen van de stakeholders zijn 
opgenomen in de stakeholderanalyse BMKD. 
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Kerntaken, aanspreekpunt en 7 X 24 BMKD 

De BMKD kent 7 kerntaken: 
1.     Functioneel beheer waaronder facilitair beheer 

2.     Bestandsbeheer 

3.     Gebruikersondersteuning 

4.     Service Level & Contractmanagement (buiten scope Kwaliteits Management Systeem, 

KMS) 

5.     Projecten 

6.     Advies en beleid (buiten scope KMS) 

7.     Informatiemanagement   

  

 BMKD fungeert hierbij als 1e lijns aanspreekpunt voor de Gemeenschappelijke 

Meldkamer Den Haag en andere gebruikers van meldkamersystemen en 

faciliteiten.  

 BMKD is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar voor verstoringen, zoals 

opgenomen in het KMS.  

 Kerntaken, de 4 beheersprocessen zijn onlosmakelijk verbonden met de 

oplosgroepen. Dit is zichtbaar in de organisatiestructuur van BMKD.  

  
Gezien de grote organisatieverandering is de focus op het gebied van personeel, de 
medewerker (mens) HR gebied/ personeelszorg.  
Andere focus gebieden in 2019 en 2020 zijn:  

·       migratie Windows 10; 

·       C2000; 

·       AV middelen; 

·       uitwijk Rotterdam; 

·       RI&E en vitaliteit; 

·       capaciteit op orde; 

·       ISO 9001 en ISO 27001; 

·       bedrijfsvoering op orde met de focus op projectmatig werken/ contractvorming. 

De focusgebieden zijn (gedeeltelijk) opgenomen in het afdelingsplan.  
 
Kwaliteitsbeleid 
Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in het document “BMKD missie, visie en beleid”. Het 
document is, naar aanleiding van deze beoordeling, aangepast naar de huidige positie van de 
meldkamer t.a.v. landelijke ontwikkelingen en volgt hiermee de visie en strategie, 
beleidskader en specifieke uitgangspunten en doelen.  
 

2.3. Eigenheid van de GMK Den Haag 

De GMK Den Haag is samengesteld uit diverse partijen. Deze partijen besturen vanuit 
verschillende uitgangsposities zowel hun monodisciplinaire meldkamers, als de 
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gemeenschappelijke processen en het gemeenschappelijke ICT- en facilitair beheer. In 2012 
hebben de veiligheidsregio Haaglanden en de politieregio Haaglanden de gemeenschappelijke 
meldkamer op De Yp ingericht. Zij zijn beide eigenaar van de voorzieningen op de GMK. Deze 
voorzieningen betreffen met name ICT en de inrichting van werkplekken. Daarnaast hebben 
beide partners het ICT-beheer en facilitair beheer gezamenlijk vormgegeven. Er zijn zowel  
beheerders in dienst van de veiligheidsregio Haaglanden als van de politie.  
 
Sinds 2006 besteden de veiligheidsregio en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden hun meldkamerfunctie uit aan de politieregio Hollands Midden. Sinds 2014 
zijn de beide veiligheidsregio’s, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 
Midden en  de Nationale Politie gezamenlijk werkzaam in  de GMK Den Haag. Sinds die tijd is 
sprake van de samenwerking in de GMK Den Haag met 4 partijen. Doelstelling is om vanuit de 
verschillende posities en verhoudingen de GMK Den Haag als één organisatie aan te sturen. 
De directeur GMK is door de diverse besturen aangesteld en de dagelijkse leiding is in handen 
van de Algemeen Manager GMK (in andere documenten wordt gesproken over het hoofd 
GMK, beide titels zijn inwisselbaar). Deze manager vormt met de hoofden van de meldkamers 
van brandweer en ambulancediensten, de teamchef van de politiemeldkamer en het hoofd 
BMKD het managementteam voor de GMK Den Haag. In de volgende paragraaf is omschreven 
hoe de verdere governance voor de GMK Den Haag is ingericht. 

2.4. Continuïteit van de meldkamer en risico´s als gevolg van de overdracht 

In deze paragraaf is ruimte om significante risico’s te benoemen die essentieel zijn voor de 
continuïteit van het beheer van de meldkamer, specifiek tijdens de overdrachtsfase van het 
beheer naar LMS. De bestaande beheersmaatregelen kunnen namelijk in sommige gevallen 
worden beïnvloed door de overdracht van de verantwoordelijkheid en/of uitvoering van het 
beheer per 1 januari 2020. Voor zorgvuldige overgang wordt gewenst de significante risico’s 
in kaart te brengen, waarop mitigerende maatregelen moeten worden genomen door de 
latende en/of overnemende partij. 

Aangezien de partijen in de GMK Den Haag het beheer al gemeenschappelijk hebben 
vormgegeven  en dit zo blijft, worden geen significante risico’s verwacht als gevolg van de 
overdracht van de GMK Den Haag naar de LMS. Het technisch beheer is thans uitbesteed aan 
een externe partij. De uitwijk afspraken met de GMK Rotterdam blijven van kracht. 

2.5. Bij de GMK Den Haag achterblijvende taken op het gebied van beheer 

Er blijven geen beheertaken achter bij de latende partij. Beide veiligheidsregio´s willen de 
mogelijkheid openhouden om het beheer van de randapparatuur in de toekomst alsnog op 
een andere, zo mogelijk landelijk uniforme wijze vorm te geven in samenspraak met LMS 
(betreft met name C2000). 

2.6. Wijze waarop het beheer wordt overgedragen  

Het beheer dat thans gezamenlijk door de politie en de VRH binnen BMKD wordt uitgevoerd 
gaat over naar de LMS. GMK Den Haag zal voor wensen inzake het beheer ter plaatse die niet 
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zijn opgenomen in de begroting zich vanaf 1 januari 2020 moeten melden bij de directeur van 
de landelijke LMS. 

3. Governance 

3.1. Huidige governance GMK Den Haag 

De GMK Den Haag is fysiek gevestigd in  Katschiplaan 10 te Den haag. Het pand is eigendom 
van de politie. GMK Den Haag als geheel heeft geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Tot 1 
januari 2020, of zoveel later als de Wijzigingswet Melkamers van kracht wordt, is de 
governance voor de GMK Den Haag wel geregeld door middel van de volgende 
overeenkomsten: 

- Convenant tussen de besturen van de veiligheidsregio Haaglanden en de politieregio 
Haaglanden (2012); 

- Directiestatuut Meldkamer Haaglanden (2012); 
- Huurovereenkomst Meldkamer Haaglanden (Yp 1, 2012); 
- Integrale beheersovereenkomst tussen de besturen van de gemeenschappelijke 

regeling voor de regionale brandweer en de GHOR Hollands Midden en de politieregio 
Hollands Midden (2006); 

- De Service Level Agreements (SLA’s) als onderdeel van de integrale beheeroverkomst 
voor de gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden (2006). 

 
Conform bovenstaand convenant en directiestatuut voeren politie en de veiligheidsregio 
Haaglanden het gezamenlijk (ICT-)beheer uit voor de GMK Den Haag. De ICT-voorzieningen en 
een aantal andere voorzieningen (zoals meldtafels) van de GMK Den Haag zijn gezamenlijk 
eigendom van de veiligheidsregio Haaglanden en de politie. De veiligheidsregio Haaglanden 
huurt voorts ruimten voor haar deel van de meldkamer van de politie. De veiligheidsregio 
Hollands Midden en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidzorg Hollands Midden hebben 
de meldkamerfunctie uitbesteed aan de politie. Ook het facilitair beheer wordt uitgevoerd 
door de politie. Alle overige vormen van beheer (personeel, financieel, organisatie, etc.) 
worden, voor zover ze geen verband houden met het ICT- en facilitair beheer, uitgevoerd door 
de veiligheidsregio’s en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 
 
Met het samenwonen en -werken van beide meldkamers in 2014 is met inachtneming van 
bovenstaande overeenkomsten een structuur in het leven geroepen om de GMK Den Haag als 
één organisatie te kunnen aansturen zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden 
van samenwerkende partijen. Die partijen zijn: 

- De veiligheidsregio Haaglanden 
- De veiligheidsregio Hollands Midden 
- De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 
- De politie-eenheid Den Haag 

 
De organisatiestructuur die de partijen in het leven hebben geroepen is als volgt: 

- Bestuurlijke Stuurgroep (BSG) bestaande uit vertegenwoordigers van de algemene 
besturen van de veiligheidsregio’s en de eenheidsleiding van de politie-eenheid Den 
Haag 
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- Ambtelijke Stuurgroep (ASG) bestaande uit vertegenwoordigers van de directies van 
beide veiligheidsregio’s, de RDOG Hollands Midden en de politie-eenheid Den Haag 

- Kerngroep bestaande vertegenwoordigers vanuit de directies van beide 
veiligheidsregio’s, de directie van de RAV Hollands Midden en de leiding van de Dienst 
Regionale Operationeel Centrum (DROC) eenheid Den Haag 

- Het Multi Management Overleg (MMO) bestaande uit de leidinggevende van de 
meldkamers van politie, brandweer, ambulancediensten en Beheer 
Meldkamerdomein (BMKD) onder leiding van de Algemeen Manager GMK 

 
De BSG fungeert als overleggremium voor de bestuurlijk verantwoordelijken van de GMK Den 
Haag. De BSG fungeert tevens als voorportaal voor eventueel bestuurlijk te nemen besluiten 
ten aanzien van de GMK Den Haag. De besturen van de deelnemende partijen behouden het 
gezag over hun eigen meldkamer.  

 
De ASG fungeert als overleggremium voor de ambtelijk verantwoordelijken van de GMK Den 
Haag. De ASG fungeert tevens als voorportaal voor de BSG. Besluiten die geen bestuurlijk 
mandaat vergen, worden genomen in de ASG. In de ASG vindt afstemming plaats over de 
aanstelling van de Algemeen Manager GMK. Deze functie is gecombineerd met het 
sectorhoofd DROC. De Algemeen Manager GMK legt aan de ASG verantwoording af over het 
functioneren van de GMK. 

 
De kerngroep adviseert de ASG. 

 
Het MMO heeft de dagelijkse leiding over de GMK. De hoofden zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen meldkamer. BMKD voert het ICT-beheer uit voor de GMK en fungeert als portaal voor 
de facilitaire dienstverlening vanuit de politie. Het hoofd GMK geeft functioneel leiding aan 
het MMO. 

3.2. Toekomstige governance GMK Den Haag 

Beheer naar LMS 
Met de overdracht van het beheer zoals beschreven in dit overdrachtsdossier naar de LMS is 
het noodzakelijk om bovenstaande overeenkomsten te vervangen door nieuwe afspraken. 
Het beheer is dan immers geen onderdeel meer van de convenanten. De samenwerkende 
partijen in de GMK Den Haag zullen hun samenwerking en de governance van de GMK 
opnieuw formaliseren in de volgende convenanten: 

- Convenant ten behoeve van de samenwerking in en de governance van de GMK Den 
Haag, met daarin een verwijzing naar: 

o Convenant ten behoeve van de samenwerking in de brandweermeldkamer van 
de GMK Den Haag (verplichting uit de Wijzigingswet) 

o Convenant ten behoeve van de samenwerking in de ambulancemeldkamer van 
de GMK Den Haag (verplichting uit de Wijzigingswet) 

o Mogelijke convenanten/regelingen ten aanzien van diverse onderwerpen zoals 
informatiedeling, de calamiteitencoördinator, etc. 

 
In het convenant dat de samenwerking in en de governance van de GMK regelt, wordt 
opgenomen op welke wijze de LMS participeert in deze samenwerking. Het convenant regelt 
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in ieder geval dat de vertegenwoordiging van de LMS zowel op management- als op 
directieniveau deelneemt aan de besluitvormende gremia van de GMK Den Haag voor zover 
het onderwerpen betreft op het terrein van het beheer door de LMS.  

3.3. Governance ten aanzien van de bedrijfsvoering 

De LMS wordt  voor de GMK Den Haag de nieuwe/vervangende “afnemer” van de Politie t.a.v. 
huisvesting. T.a.v. bedrijfsvoering wordt de LMS per 1-1-2020 verantwoordelijk voor het 
beheer met alle daarbij behorende PIOFACH-functies van de GMK Den Haag. LMS zal in 2020 
op landelijk niveau DVO’s sluiten met het PDC inzake de dienstverlening aan de meldkamers. 

3.4. Status SLA´s, convenanten en bestaande (samenwerking) afspraken  

De afspraken tussen de partijen in de GMK Den Haag over de onderlinge samenwerking en 
het serviceniveau zijn vervat in een aantal convenanten en SLA’s (Service Level Agreements). 
Deze documenten zijn het uitgangspunt voor het serviceniveau en de te leveren kwaliteit door 
de LMS. Het gaat hierbij om de in bijlage 7 genoemde convenanten en SLA’s, die opvraagbaar 
zijn bij de GMK Den Haag. Daarnaast gaat het om het in de kwaliteitsaudit van BMKD 
vastgestelde kwaliteitsniveau. Ook deze audit-uitkomsten zijn opvraagbaar bij de GMK Den 
Haag. Ten slotte gaat het om de afspraken die de politie met externe partijen heeft gemaakt 
ten aanzien van het facilitair beheer. 

Uitgangspunt is dat de in de convenanten en SLA’s gemaakte afspraken ten aanzien van het 
beheer na de overdracht van beheer naar de LMS onverkort van toepassing zijn en ook als 
zodanig worden uitgevoerd en nagekomen. Per onderdeel wordt bekeken of en zo ja hoe er 
in nieuwe afspraken moet worden voorzien. 

3.5. AVG 

Bij de overdacht van de dossiers aan LMS, moet aandacht worden besteed aan de afspraken 
die zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens door de meldkamers. Ieder 
overdrachtsdocument geeft daarom zicht op de huidige situatie (denk aan: 
verwerkersovereenkomsten of andere afspraken). 

In aanloop naar de nieuwe wet wordt door partijen bezien welke rolverdeling past bij de 
nieuwe wettelijke beheertaak van LMS als aparte eenheid van de Nationale Politie. De 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de meldkamerfunctie blijft de 
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s, de Politie, de Regionale 
Ambulancevoorziening en de Koninklijke Marechaussee. Voor de verwerkingen die 
voortvloeien uit het beheer worden nadere afspraken gemaakt, al dan niet in een herzien 
Landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers. 

Alle documenten die persoonlijke informatie kunnen bevatten, worden door GMK Den Haag 
behandeld volgens de bepalingen van de AVG.  Daarnaast is deze wetgeving het vertrekpunt 
van het project Informatiebeveiliging conform ISO 27001.  
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4. Uitwerking per thema 

4.1. HRM 

Ten behoeve van de overdracht van de medewerkers beheer en bedrijfsvoering zijn een aantal 
kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten: 

 mens volgt werk. Daar waar medewerkers beheer op dit moment werkzaamheden 

uitvoeren voor anderen dan voor hun eigen werkgever, zal worden gekeken naar de 

samenstelling van deze werkzaamheden en is de tijdsbesteding leidend voor de 

overdracht; 

 de medewerkers die thans reeds in dienst zijn van de politie maken geen onderdeel uit 

van dit traject en ontvangen derhalve ook geen (nieuw) arbeidsvoorwaarden-voorstel; 

 de arbeidsvoorwaarden van de politie CAO zijn van toepassing op de medewerkers die 

overkomen van de veiligheidsregio´s; 

 medewerkers ondervinden noch een financieel noch anderszins een nadeel van de 

overgang naar de politie. Eventuele noodzakelijke additionele afspraken over 

arbeidsvoorwaarden worden op basis van de politie CAO gemaakt en vastgelegd; 

 tijdens de overdracht van de medewerkers die overkomen van de veiligheidsregio´s 

vindt geen matching door middel van functievergelijking plaats; 

 in specifieke gevallen is het voor medewerkers mogelijk om geen 

arbeidsovereenkomst met de politie aan te gaan. De medewerker dient hiervoor in het 

personeelsgesprek de voor hem/haar moverende redenen aan te geven. In deze 

specifieke gevallen wordt, samen met de betreffende medewerker en de ontvangende 

en de latende werkgever, gezocht naar een passende oplossing. Deze oplossing kan 

bijvoorbeeld zijn een kortdurende inleenovereenkomst. Waar mogelijk dienen de 

voorwaarden om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan nog geduid en aangescherpt 

te worden; 

 de politie hanteert zijn eigen screening. Er dienen afspraken te worden gemaakt wat 

er dient te gebeuren als een medewerker niet door de politiescreening komt; 

 er dient een kader voor inlenen te worden gemaakt door de politie en de 

veiligheidsregio´s, waarin is beschreven onder welke voorwaarden en met welke duur 

een inleenconstructie aan de orde kan zijn; 

 medewerkers krijgen een aanstelling bij de politie. Ze worden administratief geplaatst 

bij LMS en de plaats van tewerkstelling is de meldkamer waar zij thans werkzaam zijn, 

tenzij anders in overleg wordt overeengekomen. 

Het personeel van BMKD is over twee partijen verdeeld: De Veiligheidsregio Haaglanden en 
de politie. Het BMKD-personeel van de VRH gaat daadwerkelijk per 1 januari 2020 over. 

Vanaf 1 januari 2020 is de politie i.c. LMS werkgever in rechtspositionele en functionele zin en 
zal in deze dan ook het goed werkgeverschap borgen ten aanzien van het beheer van de GMK 
Den Haag. Op dit moment zijn er reeds beheerders van BMKD Den Haag in dienst bij de politie. 
Zij hebben een arbeidsovereenkomst met de politie en gaan te zijner tijd ook over naar LMS. 
De overige medewerkers die in aanmerking komen voor overdracht naar politie, kunnen met 
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de latende en ontvangende werkgever de afweging maken of zij in dienst willen treden bij de 
politie.  

Vanaf 2020 worden de HR-taken uitgevoerd door de afdeling HRM van de politie. De kosten 
van het personeel worden door de politie met ingang van 2020 rechtstreeks intern binnen de 
politie doorbelast aan de GMK Den Haag. 

Bij de overdracht geldt het uitgangspunt dat GMK Den Haag geen HRM-verplichtingen “mee 
geeft” aan LMS. Te denken valt aan allerlei faciliteiten in het kader van de werkkosten- 
regeling zoals bijvoorbeeld het fietsplan. De financiële gevolgen zullen alsdan in mindering 
worden gebracht op de “verkoopfactuur”. Lees: de GMK Den Haag geeft voor deze 
verplichtingen geld mee aan LMS. Dit geldt ook voor de verlofdagen in het kader van de 
“bovenwettelijke verlofregeling”. In het kader van een zorgvuldige landing van het over te 
dragen personeel wordt veel aandacht  besteed aan een controle van de juistheid en 
volledigheid van de hiervoor in de personeelsadministratie vast te leggen gegevens.  

Bijlage 1 bevat een overzicht van het over te dragen personeel. Opgenomen zijn de aantallen 
over te dragen mensen in aantal mensen en aantal fte met hun functies.  

4.2. Financiën 

4.2.1. Kaders en uitgangspunten 

Ten behoeve van de overdracht van de financiële administraties zijn in het landelijk 
overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten: 

 Alleen die zaken worden overgenomen die behoren bij het kunnen uitoefenen van de 
beheertaken van de meldkamer en de meldkamerfunctie, voor zover het niet betreft 
het ICT-beheer van AZN;   

 De financiële administraties met de daarbij behorende contracten en goederen/vaste 
activa worden “as is” overgenomen, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen en 
balanswaarden van de latende partij; 

 De latende partijen worden geacht hun balansen zoveel mogelijk “schoon op te 
leveren”; 

 De begrotingen en investeringsplanningen voor 2019 en 2020 (voor zover aanwezig) 
van de latende partijen worden geacht maatgevend te zijn;  

 De saldi van debiteuren en crediteuren die betrekking hebben op 2019 en de periode 
daarvoor, blijven achter bij c.q. en worden afgewikkeld door de latende partij; 

 Onroerend goed gaat niet naar LMS; indien hier wel sprake van is, wordt dit geïnitieerd 
door de politie; 

 Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar pragmatische oplossingen bij ondeelbaar 
blijkende zaken. Indien het zaken met een aanzienlijk materieel belang betreft, worden 
deze voorgelegd aan de opdrachtgevers 

 De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk 
voor het omleggen van de geldstroom van de veiligheidsregio´s via de BDuR naar de 
politiebegroting; 

 Bij de financiële overdracht wordt gestreefd naar nul “losse eindjes”; 
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 De politie steunt op de kwaliteit van de administratieve organisatie van de latende 
partijen; 

 De Accounting Manual van de politie is van toepassing bij het bepalen van de 
inbrengbalans van de meldkamers (indien noodzakelijk wordt deze manual aangevuld 
met LMS specifieke onderwerpen); 

 De geconsolideerde openingsbalans van LMS moet controleerbaar zijn voor de 
huisaccountant van de politie; 

 De getekende overdrachtsdossiers zijn de basis van de financiële administratie per 1 
januari 2020. 

4.2.2. Overdrachtsbalans GMK Den Haag per 1 januari 2020 

De administratie van GMK Den Haag is verdeeld over de politie en de Veiligheidsregio 
Haaglanden. Dit betekent dat bij de overdracht een verkoopfactuur door de VRH aan de LMS 
wordt gestuurd. Voor het deel van de politie zal binnen de politie zelf intern een 
administratieve doorberekening plaats vinden. 

Veiligheidsregio Haaglanden 

De GMK Haaglanden was operationeel sinds 2013. Sinds 2014 is de GMK Haaglanden met de 
GMK Hollands Midden opgegaan in de GMK Den Haag. De inrichtingskosten zijn destijds 
geheel betaald door de politie. Het aandeel van de Veiligheidsregio Haaglanden is destijds 
door de politie aan de Veiligheidsregio Haaglanden doorberekend. De over te dragen 
boekwaarde per 31 december 2019 is als volgt: 

Activa politie:  

 Boekwaarde 31 december 2019 (prognose) € 1.425.905  

 (verwachte) afschrijving 2020 € 471.892 

 

Activa VRH 

 Boekwaarde 31 december 2019  (prognose) € 1.313.226 

 (verwachte) afschrijving per 31 december 2019 € 328.307 

De Veiligheidsregio Haaglanden zal hiervoor een verkoopfactuur sturen aan de LMS. Er wordt 
landelijk uitgezocht door fiscalist politie of btw moet worden berekend. 

De VRH heeft een aantal voertuigen voor piketdiensten. De VRH behoudt deze voertuigen en 
de LMS zorgt voor vervanging zodat de medewerkers de beschikking houden over de zelfde 
hoeveelheid voertuigen. 

Politie 

Het bij de politie in de boeken staand bedrag aan activa zal intern aan de LMS worden 
doorberekend. Het betreft per 31 december 2019 in totaal € 1.330.785. In bijlage 2 is een 
specificatie opgenomen. Bij de VRH staat de inrichting in 2013 in de boeken voor circa € 1,3 
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miljoen. Bij de Politie voor de helft. Het verschil wordt veroorzaakt door een langere termijn 
van afschrijven bij de Veiligheidsregio Haaglanden. De LMS neemt “as is” over, derhalve geldt 
de boekwaarde die de Veiligheidsregio Haaglanden heeft staan.    

De Politie heeft een aantal auto’s voor piketdiensten. Ook deze maken deel uit van de 
overdracht. 

De uitwerking van de overdrachtsbalans zoals die er per post uit gaat zien is opgenomen als 
bijlage 2. De Politie zal deze eindbalans (“Inkoopfactuur”) moeten verwerken in de 
administratieve systemen van de Politie. De kapitaalslasten moeten jaarlijks ten laste van de 
GMK Den Haag worden gebracht. Dit geldt ook voor de door de GMK Den Haag 
vooruitbetaalde jaarlicenties. Per saldo is sprake van een factuur die door de politie via de 
rekening courant met de GMK Den Haag zal worden verrekend.  

4.2.3. Overzicht taken en verantwoordelijkheden financiën  

De administratie wordt geheel overgenomen door de LMS. 

4.2.4. Budget beheer GMK Den Haag 2020 

 In de voorlopige begroting 2020 zijn voor de GMK Den haag de volgende cijfers opgenomen: 

Besteding algemene rijksbijdragen begroting 2020-2024: Meldkamerdomein Den Haag

Bedragen x € 1

 Prognose 2019  Begroting 2020 

1  PERSONEELSLASTEN                                            1.009.661                 1.159.661 

2 RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN                                               110.283                    110.283 

3 OPLEIDING EN VORMING                                                   7.623                        7.623 

4 HUISVESTING                                            1.126.205                 1.126.205 

5 VERVOER                                                           -                                - 

6 VERB. EN AUTOMATISERING                                            3.161.790                 2.833.790 

7 GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING                                                           -                                - 

8 OPERATIONEEL                                                           -                                - 

9 BEHEER                                                           -                    162.438 

TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSV.                                            5.415.562                 5.400.000 
 

 4.2.5. Investeringsbudgetten 2020 

Voor 2020 tot en met 2023 zijn (nieuwe) investeringen voorzien ten behoeve van het beheer 
van de GMK Den Haag voor rekening van LMS. Daarnaast houden de latende partijen middelen 
beschikbaar voor innovaties in het primair proces. Indien deze innovaties budget of 
inspanningen vergen van de LMS zullen deze in het overleg met de LMS worden ingebracht. 
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2020 2021 2022 2023

ICT Monitoren* 150.000

ICT Wise (IVC) 100.000

ICT A/V schermen 50.000

ICT Servers 300.000 300.000

ICT Servers 100.000 300.000

ICT Servers 100.000 100.000

ICT Switches 50.000 100.000

ICT telefonie (lange termijn - 

hardware?)

200.000

ICT Vernieuwing Wifi 50.000 50.000

ICT Uitbreiding geheugen en cores 20.000

Huisvesting stoelen 25.000 10.000 10.000 10.000

innovatie Geo 50.000

innovatie Quant Base 15.000

ISO 9001 Certificering 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 720.000 120.000 420.000 870.000

omschrijving  

 

 

4.2.6. Accountantscontrole 

De administratie van GMK Den Haag is integraal opgenomen in de administratie van de politie.  

De GMK Den Haag heeft tot op heden de jaar verantwoordingen niet laten controleren door 
een accountant. Ook de jaarrekening 2019 zal niet door een accountant worden 
gecontroleerd. Binnen GMK Den Haag is sprake van een hoog niveau van interne controle. De 
kosten van de GMK Den Haag worden doorbelast aan de participanten die elk kritisch zijn op 
de kosten. De administratie van de GMK Den Haag is onderdeel van de politie administratie. 
De uitgaven zijn opgenomen in de administratieve organisatie van de politie. In het kader van 
de overdracht van GMK Den Haag naar LMS is besloten af te zien van accountantscontrole op 
de over te dragen activa. 

 4.2.7. Omzetbelasting 

De GMK Den Haag is voor wat betreft de onderdelen van de veiligheidsregio’s onderdeel van 
twee gemeenschappelijke regelingen. De vraag is of de GMK Den Haag over de overdracht van 
de activa omzetbelasting moet berekenen en afdragen. De fiscalisten van de politie menen 
van niet omdat sprake is van de overdracht van een overheidstaak. De landelijke fiscalist van 
de politie stemt dit standpunt af met de belastingdienst. De verwachting is dat in de loop van 
het najaar van 2019 hier duidelijkheid over komt. 

Mocht de overdracht toch BTW-plichtig zijn, dan zal de VRH een factuur inclusief BTW 
opmaken ten behoeve van de LMS. 
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4.2.8. Onderlinge verrekeningen  

De kosten van personeel dat achterblijft bij de Veiligheidsregio Haaglanden en dat 
werkzaamheden blijft verrichten ten behoeve van de het beheer van de GMK Den Haag, zoals 
dat is overgedragen aan de LMS, zullen met de LMS verrekend worden. Indien 
taken/activiteiten in de periode van de bouwplaats (2020-2023) alsnog worden herschikt 
tussen de latende partijen en de LMS, zullen met wederzijdse instemming ook de daarvoor 
noodzakelijke middelen worden herschikt (en verrekend). 

4.3. ICT 

4.3.1. Kaders en uitgangspunten  

Ten behoeve van de overdracht van applicaties en hardware zijn in het landelijk 
overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:  

 er vindt in het kader van de overdracht van het beheer geen harmonisatie van het ICT-

landschap (inclusief de hardware en software) en de werkprocessen plaats; 

 contracten die door of ten behoeve van de meldkamers zijn afgesloten voor het beheer 

van de ICT-infrastructuur (hardware en software) worden “as is” overgenomen door 

LMS; 

 voor licenties geldt dat per meldkamer wordt onderzocht of en in hoeverre deze met 

toestemming van de leverancier kunnen worden overgedragen aan de politie c.q. LMS; 

 indien contracten met betrekking tot (het beheer van) ICT-infrastructuur en applicaties 

die betrekking hebben op de meldkamerfunctie dienen te worden verlengd of 

vernieuwd voor 1 januari 2020 zal dit door de betreffende meldkamer in overleg met 

LMS worden gedaan; 

 alle noodzakelijke vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT-infrastructuur 

en applicaties worden per direct via de raamcontracten van de politie c.q. LMS gedaan, 

voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in de investeringsbegrotingen 2019 van de 

veiligheidsregio´s;  

 alle nieuwe contracten voor licenties worden indien mogelijk via de politie i.c. LMS (en 

indien aan de orde in samenspraak met de veiligheidsregio´s) afgesloten; 

 de zeggenschap over de applicaties wijzigt niet. Vervanging en wijziging of uitbreiding 

van hardware en software met een meldkamerfunctie ten behoeve van de 

veiligheidsregio´s na 1 januari 2020, vindt plaats in een zorgvuldig afgestemd proces 

met de betreffende veiligheidsregio´s;   

 over eventuele formatieve en niet formatieve uitbreiding van het ICT-beheer wordt 

separaat besloten buiten het programma overdracht beheer om. 

Uiteraard kan het voorkomen dat in 2020 blijkt dat applicaties alsnog moeten worden 
geheralloceerd tussen de partners van de GMK Den Haag en de LMS. 
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4.3.2. Overzicht applicaties en zeggenschap applicaties 
De uitgangspunten in het overdrachtsprotocol en de lijst van applicaties zoals opgesteld met 
de werkgroep ICT en besproken in het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) zijn 
richtinggevend. Deze lijst is bijgevoegd (bijlage 3.2) en vergeleken met de applicaties die de 
GMK Den Haag nu hanteert. De conclusie is dat alle in gebruik zijnde applicaties van GMK Den 
Haag zullen worden overgenomen in het beheer door LMS. De zeggenschap over de 
applicaties kan echter verschillen, dat is afhankelijk van de primaire gebruiker die is 
aangewezen per applicatie. 

4.4. Contract – en Leveranciersmanagement (CLM)  

4.4.1. Kaders en uitgangspunten 

Ten behoeve van de overdracht van contracten zijn in het landelijk overdrachtsprotocol een 
aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten: 

 contracten en licenties worden overgenomen indien de leverancier hieraan meewerkt; 

 de contracten die betrekking hebben op ICT-beheer krijgen LMS als eigenaar en de 

overige contracten (huisvesting, facility management en inhuur personeel) PDC; 

 de meldkamers sturen de leveranciers een model-overdrachtsbrief voor overname van 

contracten en licenties; 

 in samenspraak met LMS worden contracten die voor 1 januari 2020 verlengd of 

vernieuwd dienen te worden, verlengd c.q. door de veiligheidsregio´s als deze 

contracten achterblijven bij de veiligheidsregio´s; 

 contracten die na 1 januari 2020 niet langer noodzakelijk zijn dienen door degene die 

ze heeft afgesloten te worden opgezegd; 

 voor 1 januari 2020 wordt geen toets gedaan op de rechtmatigheid van de bestaande 

contracten en vindt geen efficiencyslag plaats op deze contracten; 

 met betrekking tot de contracten die achterblijven bij de veiligheidsregio´s wordt in 

samenspraak met de meldkamers en LMS een voorstel voor eventuele verrekening 

met de politie opgesteld; 

 LMS c.q. PDC zijn vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de 

contractenadministratie en het contractmanagement; 

 contracten die niet worden opgegeven ten behoeve van de overdracht blijven achter 

bij de degene die het contract heeft ondertekend, evenals de daarbij behorende 

financiële verplichtingen.  

GMK Den Haag neemt de meeste diensten af van de politie. Daardoor is er in zeer beperkte 
mate sprake van door GMK Den Haag aan LMS over te dragen contracten.  

4.4.2. Overzicht over te dragen contracten inhuur, ICT, licenties, FM en overige contracten 

De over te dragen contracten zijn opgenomen in de bijlage. 
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4.5 Facility management (FM) 

Ten behoeve van de overdracht van facility management zijn in het landelijk 

overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:de facilitaire 

dienstverlening wordt “as is” overgenomen, tenzij; 

 er vindt geen harmonisatie en standaardisatie van facilitaire dienstverlening voor 1 

januari 2020; 

 bij het bepalen van het al dan niet overnemen van de dienstverlening op het gebied 

van facilitaire dienstverlening door de politie is de samenvoegingsplanning en de 

huidige huisvestingssituatie bepalend; 

 nieuwe facilitaire diensten en nieuwe inventaris die aangeschaft moeten worden voor 

1 januari 2020 worden door de politie aangeschaft en geregistreerd. 

Het facility management wordt uitgevoerd door de politie op basis van het huurcontract Yp 1. 
Dit contract en de bijbehorende serviceafspraken gaan over naar de LMS. 

Het uitgangspunt is dat het GMK Den Haag blijft functioneren confom 2019. De GMK Den Haag 
maakt gebruik van de faciliteiten van de politie. BMKD functioneert als single point of contact. 
De politie belast de kosten van huisvesting door aan GMK Den Haag en vanaf 2020 aan de 
LMS. Voor de politie wijzigt “slechts” de klant.   

Er blijven op het gebied van facility management geen taken achter bij de veiligheidsregio´s. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 HRM-overzicht over te dragen mensen 

Functie Veiligheidsregio 

Haaglanden 

Vakgebied Dienstverband 

in fte (36 uur) 

Functie Landelijke 

Meldkamer 

Samenwerking*1 

Stapt 

over 

Ja/Nee 

Medewerker systemen lll   Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

1   Medewerker Techniek C 

l ICT 

ja 

Medewerker systemen ll  Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

1  Medewerker Techniek D 

l ICT 

ja 

Medewerker systemen II Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

0,6  Medewerker Techniek D 

l ICT 

Nee 

 

Medewerker systemen II 

Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

0,4  Medewerker Techniek D 

l ICT 

nee 

Tactisch leidinggevende lll  Bedrijfsvoering l Coördinatie 1  Bedrijfsvoeringspecialist 

D l ICT 

Ja 

Medewerker systemen ll  Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

0.6  Medewerker Techniek D 

l ICT 

Nee 

Medewerker systemen lll Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

1  Medewerker Techniek D 

l ICT*2 

 

Ja 

Medewerker systemen lll  Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

1  Medewerker Techniek C 

l ICT 

Ja 

Medewerker gegevens lV  Bedrijfsvoering l Informatie- en 

communicatietechnologie 

0.4  Medewerker Techniek B 

l ICT  

Nee 

    
 

Functie MDC     

10 medewerkers MDC     

2 vacatures MDC 
   

 

*1 Aanstellingsbesluit volgt na ondertekend Gespreksverslag Arbeidsvoorwaarden en 

een positief resultaat van de BGO-lang screening. 

*2 medewerker is bevorderd naar Medewerker Techniek D l ICT. Dit was Medewerker 

Techniek C l ICT 

 
 

 

Bijzonderheden: 

 18 FTE 

 19 medewerkers 

 2 vacatures 

 5 VRH collega’s stappen over naar de LMS 

 4 VRH collega’s gaan niet over (pensioen binnen bouwplaats periode) 
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Bijlage 2. Financiën 

Bijlage 2.1. Financiën uitwerking overdrachtsbalans per post 

 

De jaarlijkse verantwoording van de GMK Den Haag is onderdeel van de financiële 
administratie van de Politie. De politie heeft landelijk een huisaccountant. De 
verantwoording van de GMK Den Haag is echter geen onderdeel van de landelijke 
accountantscontrole bij de Politie. Er is derhalve geen accountantscontrole specifiek voor de 
jaarlijkse verantwoording van de GMK Den Haag. In het kader van de overdracht van GMK 
Den Haag wordt gesteund op de administratieve organisatie van de politie en het GMK Den 
Haag zelf. 

De balans per 31 december 2019 van de GMK Den Haag ziet er als volgt uit: 
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Debiteuren 

Vorderingen worden door de GMK Den Haag zelf afgewikkeld. 

 

Crediteuren 

Schulden worden door de GMK Den Haag zelf betaald.   

  

Nog te betalen 

Deze schulden worden door de GMK Den Haag zelf betaald. Een post vraagt bijzondere 
aandacht. Dat betreft de kosten GMS die door het Instituut voor Fysieke Veiligheid jaarlijks 
aan de GMK Den Haag wordt doorbelast op basis van het aantal inwoners. De factuur wordt 
tot op heden in de maand september na afloop van het boekjaar ontvangen. Deze schuld per 
31 december 2019 wordt overgedragen aan de LMS omdat een versnelde factuur niet 
haalbaar is gebleken bij navraag.  
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Bijlage 3. ICT 

Bijlage 3.1. Over te dragen hardware  

Omschrijving 

mitel 5360 ip phone 

mtm5200 desk versie & 11x tafel bediening 

HPS server omgeving 

Ongeveer 25 stuks Mitel dect toestellen  

9 mitel dect pots 

12 x wbt & 48x beeldscherm tbv opleiding 

6 x wbt & 18 x beeldscherm tbv opleiding 

Ongeveer 102 hp thin clients - t730 

Ongeveer 309 stuks Eizo Schermen 

GMS Cluster 

2 tot 4 x Juniper Firewalls 

Netwerk omgeving zoals switches en routers 

Videowall GMK 20 schermen 

Ongeveer 30 AV schermen GMK 

Videomatrix systeem  

Eizo schermen en 10 beugels 

Verv serverpark hardw GMK Den Haa 

Verv serverpark GMK Den Haag 

fase 1 Verv serverpark GMK Den Ha 

Citrix Netscalers + powersuppl 

Private cloud omgeving 

Server omgeveing nutanix inclusief storrage 

Backup omgeving 

36 x toshiba laptop tbv opschaling 

4 x laptop hp 250 
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Bijlage 3.2. ICT-applicaties opgenomen in Proquro 

  

Applicatie / Koppeling Functionaliteit Leverancier Soort applicatie/koppeling Deel-

voorziening

Primair gebruik

discipline:

Zeggenschap:

112 Centrale De AVAYA centrale waarop de 112 melder in de meldkamer binnen komtTB 112 (MDC) en KPN Telefonie Systeem M P

112 Locatie-informatie (AML) Zichtbaarheid lokatieinformatie van beller TB 112 (MDC) en KPN GMS-GIS koppeling Koppeling M P

112 NAWP Toevoeging Naam Adres en WP gegevens TB 112 (MDC) en KPN GMS koppeling Koppeling M P

Burgernet Alertering burgers (burgerparticipatie) Politie (LE) LMS centrale voorziening Applicatie P P

Burgernet beheer module Alertering burgers (burgerparticipatie) Beheer module Politie (LE) INFO APP via internet Webapp P P

C2000 - Beheer Beheer C2000 voor o.a. aanbrengen wijzigingen oa EPL MDC C2000 Applicatie M M

C2000 - RABS Bediening van C2000 communicatiesysteem vanuit de meldkamerMDC C2000 Systeem M M

Cognos Suite Maken van management- en beheerrapportages  Cognos Applicatie Applicatie M M

GIS - Burgernet Alerteren burgers (burgerparticipatie) Logica GIS - Burgernet plugin Applicatie P P

GMK LAN voorzieningen Lokale netwerk voorziening Onbekend Netwerk Systeem M M

GMS Geintegreerd meldkamersysteem voor Incident behandeling MDC GMS / LMS centrale voorziening Applicatie M M

GMS - CCA koppeling (Pariter) Opvangen binnenkomende ambulance bijstandsaanvragen AZN GMS - CCA koppeling Koppeling A A

GMS - GIS koppeling Synchronisatie en bediening Geografische systeem via GMS Onbekend GMS - GIS koppeling Koppeling M M

GMS - GMS koppeling (GGK Broker) Incident- en statusinformatie tussen meldkamers delen Broker / WebserviceOnbekend GMS - GGK Broker koppeling Koppeling M M

GMS - GMS Replica koppeling Bronontsluiting (GMS replica t.b.v managementrapportages) Onbekend GMS - Replicaserver koppeling Koppeling M M

GMS - P2000 koppeling Alarmering van P2000 pagers Onbekend GMS koppeling Koppeling M M

GMS - Telefonie koppeling (ARBI / Contact Center) Bediening van Meldkamer telefoontoestellen vanuit GMS Onbekend GMS - Telefonie koppeling Koppeling M M

GMS Replicatie server Incident informatie t.b.v. management informatie Onbekend LMS centrale voorziening Applicatie M M

Heliview Landelijke video beelden TeleHeli Politie (LE) Applicatie Applicatie P P

KA ambulancezorg Ontsluiten KA-RAV / AZN AZN / RAV / Witte kruis Koppeling naar AZN / RAV / Witte kruis Koppeling A A

KA politieomgeving Kantoorautomatisering Politie Dienst ICT Politie Koppeling naar KA Politie Koppeling P P

KA veiligheidsregio Kantoorautomatisering VR VR Koppeling naar KA VR Koppeling B VR

Keten-Zorg-Applicatie (KZA) Bijstand andere regio AZN Ontsluiting via AZN / LMS centrale voorz. Webapp A A

LiveView Rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemerPolitie (LE) Applicatie Systeem P P

MDT Digitaal Rit formulier MDT ambulance applicatie t.b.v. ritten administratie. Onbekend Applicatie Applicatie A A

NCV / Noodnet Nood Communicatie Voorziening tbv telefonie KPN Telefonie Systeem M M

NL-Alert Alertering burgers bij crisissituaties via tekstberichten op mobiele telefoonsMDC (Centric) Alerteringssysteem Applicatie M J&V

OMS Openbaar Meld Systeem Bediening Openbaar meldsysteem Bosch / Siemens / ASB Applicatie Applicatie B VR

Ontsluiting Camerabeelden Camerabeelden Onbekend Audio Video (AV) Systeem M M

Oracle Client Stelt applicaties in staat om verbinding te maken met een lokale of externe Oracle DatabaseOracle LMS centrale voorziening Applicatie M M

OVI-Tool Incident informatie t.b.v. opschaling, aanleveren info aan LCMSDBSS CRM applicatie / LMS centrale voorz. Applicatie M VR

P2000 alarmering Alarmering via pagers MDC P2000 Systeem M M

P2000 Pancras Alarmering P2000 gebruikers (fall-back voorziening via GMS pagers)MDC P2000 Systeem M M

Telefonie - GMK (ARBI / ACD / Unify) Bedrijfstelefonie Meldkamer (arbitragesysteem) KPN / Eurofunk / GROSC / HPS Solutions / Siemens / BTTelefonie Systeem M M

Telefonie (GMK bijv. Huiscentrale / PABX) Telefonie KPN / Eurofunk / BVT Telefonie Systeem M M

VIL Vaststellen Incident Locatie Respond INFO APP via internet Webapp M M

Waarschuwings en Alarmerings Systeem (WAS) Alertering burgers bij crisissituaties via een waarschuwing en alarmerings systeemSiemens / KPN Alerteringssysteem Applicatie B VR

EAL EVA player / voicelogging Terugluisteren gesprekken meldkamertelefonie en C2000 /en tafelloggingEAL LMS centrale voorziening Applicatie M M

GMS - C2000 koppeling Statusinformatie C2000 communicatiesysteem m.b.t. GMS MDC GMS - C2000 koppeling Koppeling M M

GMS - INS koppeling Starten voorgedefinieerde I&N scenario's, alarmering per GSM, vaste telefonie, paging én E-mailOnbekend GMS - INS koppeling Koppeling M VR

GMS - MDT koppeling Politie Informatie uitwisseling meldkamer voertuigen -  Politie Onbekend GMS - MDT - Politie koppeling Koppeling P P

GMS - NAWP koppeling NAWP gegevens bij een 112 oproep aan GMS aanleveren KPN GMS - NAWP koppeling Koppeling M M

GMS - OMS koppeling Automatische brandmelderdoorgfite aan GMS Bosch GMS - OMS koppeling Koppeling B VR

LCMS Informatie delen t.b.v. crisis management IFV INFO APP via internet Webapp M VR

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher en Access.Microsoft MK KA / LMS centrale voorziening Applicatie M M

GMS - AGU - CPA (Ambos/Navara) OpenCare Algemene gegevens uitwisseling meldkamer <> POL BEDRIJFSPROCESSYSTEEMRAM (AZN) GMS - (AGU - CPA) koppeling Koppeling A A

GMS - AOL Koppeling voor registratie van afspraken op locatie vanuit BVHOnbekend GMS - AOL koppeling Koppeling P M

GMS - BVH koppeling (BPS) Koppeling voor registratie van afspraken op locatie vanuit BVHDienst ICT Politie GMS - BPS koppeling Koppeling P P

GMS - BVI/IB koppeling Kenteken en personen bevraging uit landelijke Politie registers in GMSOnbekend GMS - BVI/IB koppeling Koppeling P P

GMS - CCP / LSM koppeling (via webservice) Uitwisselen van informatie incidenten Regionaal Service Centrum PolitieOnbekend GMS - CCP koppeling Koppeling P P

GMS - MDT koppeling A (Digitaal Rit Formulier - DRF) Informatie uitwisseling meldkamer voertuigen -  Ambulance RAM GMS - MDT - AMBU koppeling Koppeling A A

Citrix Ontsluiting andere omgevingen LMS centrale voorziening LMS centrale voorziening Tool M M

Ritlogging AZN - Ketenzorg applicatie Ritinformatie landelijke bijstandsmodule aanvraag ambulances.AZN INFO APP via intranet Webapp A A

Gasmal Om gaswolken te kunnen tekenen en effecten te berekenenTNO Applicatie Applicatie B VR

GIS - ambulance LSIV Geografisch weergeven voertuigen - ambulance AZN (LSIV) GIS - AVLS koppeling - ambulance Koppeling A A

Topdesk Service Management tool tbv bedrijfsvoering, storings-, incident- en reserveringsysteem.Topdesk INFO APP via MK LAN Applicatie M M

Vmware Virtualisatie platform VMWare / Comparex MK / LMS centrale voorziening Systeem M M

IRN Informatiebevraging internet recherche netwerk (IRN) tbv RTICDienst ICT Politie Systeem Systeem P P

LS-RL en LS-RF Ritlogging AZN INFO APP via internet Webapp A A

NTS Nederlandse Triage Standaard Topicus INFO App via AZN Webapp A A

Pagelink (GMS incident export XML) Exporteren GMS gegevens is failliet GMS Applicatie M M

Smart Respond / Communicator Verwerken van vooraf gedefinieerde I&N scenario's (interactief notificatie systeem)Respond / Everbridge Applicatie Applicatie M M

GMS - EDB Uitwisselen elektronische databerichten Dienst ICT Politie GMS - EDB koppeling Koppeling P P

GMS - MDT koppeling Brandweer Informatie uitwisseling meldkamer voertuigen - Brandweer Onbekend GMS - MDT - Brandweer koppeling Koppeling B VR

P2000 gateway Mogelijkheid om via extern systeem P2000 berichten te versturenMDC C2000 Koppeling Koppeling M M

Plotboard Matrix waarop brandweervoertuigen zichtbaar zijn DBBS Applicatie Applicatie B VR

AMBU OpenCare, rittenadministratie Verzorgt de afhandeling van de administratie, facturatie en rapportage van ritinformatieCentric Applicatie Applicatie A A

Mapinfo Geo analyse en mgmt informatie MapInfo Applicatie Applicatie M M

Microsoft Visio Een applicatie voor het maken van technische en logische schema'sMicrosoft Applicatie Applicatie M M

ProQA - Medical ProQA is een triagesysteem van de MKA waarbij de centralist volgens een vast protocol een set vragen stelt aan de melder om tot een inzetvoorstel te komen.Priority Dispatch LMS centrale voorziening Applicatie A A

VLC Media Player Media player tbv videostreams zoals Teleheli, Liveview en TVVideo LAN Applicatie Applicatie M M

C2000 - RABS Remote RABS remote via RDP/Horizon View MDC C2000 Applicatie M M

GMS Replica - XML koppeling (Brandweer) Uitwisseling van incident informatie t.b.v. Uitbetalingen Vrijwillege BrandweerPagelink Replica - XML export B Koppeling B VR

VNC Remote desktop RealVNC Applicatie Applicatie M M

GIS - CBS (Brandweer) koppeling Centrale Brandweer server CityGis GIS - Mobielenbeheer Koppeling B VR

GMS Safety Portal Proactief sturen op uitgaven, opkomsttijden en bedrijfsprocessenFalck Applicatie Applicatie M M

Manual Master Handboek voor de GMK ManualMaster Applicatie Applicatie M M

ProQA - Aqua Informatie voor kwaliteitsbewaking van geprotocoleerde intakePriority Dispatch Applicatie Applicatie M VR / A

Camera bewaking systeem Bewaken van de locatie en bewaking van toegang van personenOnbekend Applicatie Applicatie M M

GIS - Aanrijtijden Uitwisselen informatie aanrijtijden Tensing / CityGIS GIS - ART Koppeling M M

GIS - AVLS Geografisch weergeven voertuigen - brandweer CityGIS (CBS) GIS - AVLS koppeling - brandweer Koppeling B VR

Ambu bijstand Verwerken binnenkomende ambulance bijstandsvragen van RAV-en onderling en zorgpartners (ketenzorgapplicatie)AZN KZA Koppeling A A

GIS - Blokkades CityGIS Invoer wegblokkades ten behoeve van de Aanrijtijdenserver en MDT'sCityGIS GIS - ART Applicatie M M

GIS - politie Geografisch weergeven voertuigen - politie noodhulp PDC (VIBS) GIS - AVLS koppeling - politie Koppeling P P

GMS Meekijk GMS meekijk tbv oa OPCO's Pagelink INFO APP via MK LAN Webapp M M

Microsoft SQL Server admin Gebruik voor SQL beheer Microsoft Tool Tool M M

ProQA - Fire Ondersteunen geprotocolleerde intake Priority Dispatch Applicatie Applicatie B VR

Video Wall Video Wall AVEX / Kinley Video Wall Systeem M M

Aanrijtijden server Brandweer Bepaling dynamische inzet brandweer obv aanrijtijden Onbekend Applicatie Applicatie B VR

GIS - politie Geografisch weergeven voertuigen - politie EAL (I-Traffic) GIS - AVLS koppeling - politie Koppeling P P

mRemoteNG Beheertooling remote toegang servers / rdp mRemoteNG Tool Tool M M

Tensing GIS Geografische visualisatie incidenten en eenheden Tensing GIS Applicatie M M

EAL EAL Log EAL - Politievoertuigen EAL GIS - EAL Applicatie P P

EAL i-Traffic EAL - Politievoertuigen EAL GIS - EAL Applicatie P P

GIS - AZN Mobielenbeheer CityGIS Landelijke server AZN Onbekend GIS - Mobielenbeheer Koppeling A A

GIS - meekijk Geografisch weergeven voertuigen - politie geen noodhulp Tensing GIS - Meekijken Applicatie P P

GIS - TGC 2.0 Geografisch weergeven informatie (incidenten, eenheden etc)Tensing GIS - Desktop client Applicatie M M

P2000 Ontvanger Weergeven P2000 berichten Meldkamer MDC P2000 Applicatie M M

Pollers (web) Paalbesturing in Den Haag Onbekend INFO APP via internet Webapp M M

Cisco ASDM Beheer firewall/IPS meldkamer Cisco Applicatie Applicatie M M

EAL i-Link debug EAL - Politievoertuigen EAL GIS - EAL Applicatie P P

EAL IMDT-Manager EAL - Politievoertuigen EAL GIS - EAL Applicatie P P

GIS - Blokkades Tensing Invoer wegblokkades ten behoeve van de Aanrijtijdenserver, MDT's en grafische weergaveTensing GIS - ART Applicatie A A

GIS - brandweer HLM Geografisch weergeven voertuigen - brandweer HLM EAL (I-Traffic) GIS - AVLS koppeling - brandweer Koppeling B VR

GIS - CCR360 Geografisch weergeven informatie (incidenten, eenheden, etc)Tensing GIS - webclient Applicatie M M

GIS - ESRI webserver aanbieden webservices ten behoeve van weergave in een webbrowserESRI GIS - webserver Applicatie M M

GIS - POL Mobielenbeheer Tensing Centrale database beheer Tensing GIS - Mobielenbeheer Applicatie M M

Mitel Yoursite Explorer Netwerk beheer Mitel Applicatie Applicatie M M

OOV Tool HGL /HLM Onbekend Onbekend Applicatie Applicatie M M

Probas (Citrx) Onbekend Onbekend Koppeling Koppeling M M

Proton Monitoring Acute zorg netwerk AZN Applicatie Applicatie A A

Applicatie / Koppeling overzicht MDH
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Bijlage 4. Over te dragen contracten (CLM)  

Contractnummer 
PROQURO 

Contractnummer 
eigen partij 

Contractnummer wederpartij Contractnaam Onderwerp contract 

  

 

  

9928 NP-9928-2013 

  

MDH 
Serviceovereenkomst Full 
Service- Quick response 
MK, Meldkamer Den 
Haag *** 

MDH 
Serviceovereenkomst 
Full Service- Quick 
response MK, 
Meldkamer Den Haag *** 
 
Contractbeheer ligt in de 
meldkamer, Ivo Kooijman 

12064 NP-12064-2017 
23790.D 

OVK Service software 
Mitel MK Den Haag 

MDH 

12383   

JB/2018/4443 

MDH - Mobitex 
Dienstverlening Politie 
Haaglanden en Politie 
Hollands Midden 
Meldkamer De Yp 

MDH - Mobitex 
Dienstverlening Politie 
Haaglanden en Politie 
Hollands Midden 
Meldkamer De Yp in Den 
Haag 

12385   

NP-12140-2019 

MDH - Beheer en 
onderhoud ovk GMK Den 
Haag 

MDH - ovk beheer en 
onderhoud GMK 
(meldkamer) Den Haag 
De Yp 

12832 MDH - 006 
  

MDH - 006 service- en 
onderhoud - BeleefAV 

MDH - 006 service- en 
onderhoud - BeleefAV 

12833 MDH - 007 

VRHaaglanden_Blokkadeclient_2855_v1 

MDH - 007 Client 
Software voor Navigator - 
City Gis 

MDH - 007 Client 
Software voor Navigator - 
City Gis 

12834 MDH - 008 
citygis_140624.2769 

MDH - 008 Client 
Software voor Navigator - 
City Gis 

MDH - 008 Client 
Software voor Navigator - 
City Gis 

12835 MDH - 009 

  

MDH - 009 Internet 
verbinding 100Mb-50Mb  
- Dataweb BV 

MDH - 009 Internet 
verbinding 100Mb-50Mb 
- Dataweb BV 

12836 MDH - 010 

T2017-03165 

MDH - 010 onderhoud 
CCR360 Webclient - 
Tensing 

MDH - 010 onderhoud 
CCR360 Webclient - 
Tensing 

12837 MDH - 011 

T2017-03165 

MDH - 011 Managed 
Services Onderhoud 2018 
CCR360 - Tensing 

MDH - 011 Managed 
Services Onderhoud 
2018 CCR360 - Tensing 

12838 MDH - 012 

HPS 3DOC300812 

MDH - 012 SLA - HPS MDH - 012 SLA - HPS 

12839 MDH - 013 
  

MDH - 013 10 Licenties - 
Quant Base BV 

MDH - 013 10 Licenties - 
Quant Base BV 

12840 MDH - 014 

  

MDH - 014 Onderhoud 
Smart Graph - Quant 
Base BV 

MDH - 014 Onderhoud 
Smart Graph - Quant 
Base BV 

12841 MDH - 015 

OF1500287-2 

MDH - 015 E-Mail 
omgevingExchange 365 - 
NetSolid 

MDH - 015 E-Mail 
omgevingExchange 365 - 
NetSolid 
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12842 MDH - 016 

  

MDH - 016 Hosting Aczo 
netRAM MKA - RAM 
Mobile Data 

MDH - 016 Hosting Aczo 
netRAM MKA - RAM 
Mobile Data 

12843 MDH - 017 

  

MDH - 017 Vaste 
verbindingenRAM PHL-
BRW - RAM Mobile Data 

MDH - 017 Vaste 
verbindingenRAM PHL-
BRW - RAM Mobile Data 

12844 MDH - 018 

017-PRISU-JD065B 

MDH - 018 Topdesk 
licentie Topdesk 
Enterprise - TopDesk 

MDH - 018 Topdesk 
licentie Topdesk 
Enterprise - TopDesk 

12845 MDH - 020 

E0K30LL, E0K2DLL, E0DKRLL, 
E0BRXLL, E0BRZLL 

MDH - 020 Cognos - MDH - 020 Cognos - 

12846 MDH - 021 

701856 

MDH - 021 onderhoud 
meldkamer F/C box - 
K&H 

MDH - 021 onderhoud 
meldkamer F/C box - 
K&H 

12847 MDH - 022 
  

MDH - 022 Voicelogging - 
EAL 

MDH - 022 Voicelogging 
- EAL 

12848 MDH - 023 

  

MDH - 023 Manuel 
Master - Manual Master 

MDH - 023 Manuel 
Master - Manual Master 

  BMKD1 

QUO-45277-V3X1R3 

MDH - AXIANS MDH - Axians 

  BMKD2 
1701-TDSaas-EJ002b 

Service abonnement door 
TOPdesk Nederland BV 

Service abonnement 
door TOPdesk Nederland 
BV 

  BMKD3 

1909-K003085-AK077 

Service abonnement door 
TOPdesk Nederland BV 

TOPdesk Enterprise 
Abonnement 

  

BMKD4 

23790/v1F  SLA-HPS  SLA-HPS 

NB: Het KPN-contract en het contract voor de 088-lijnen zijn nog niet in dit overzicht opgenomen, maar worden 
wel overgedragen (zijn reeds in het bezit van de LMS). 
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Bijlage 5 Facilitymanagement (FM) 

Zie huurcontract Yp 1. 

  



Overdrachtsdossier Meldkamer Den Haag (GMK Den Haag) naar de Landelijke 
Meldkamersamenwerking (LMS) per 1 januari 2020 
 

 32 

Bijlage 6. Letter of Representation 

Betreft: wederzijdse verklaring bij het overdrachtsdossier inzake de overdracht van het beheer 
aangaande de meldkamerfunctie per datum wetswijziging 
Per datum wetswijziging gaat het beheer aangaande de meldkamerfunctie formeel over naar 
de politie. Om de overdracht van de meldkamers ook financieel te realiseren worden de activa 
en passiva, de niet uit de balans blijkende verplichtingen, (een deel van) het personeel, de 
onderhanden investeringen en de lopende contracten van de bestaande meldkamers per 1 
januari 2020 “as is” overgedragen aan de politie. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de latende partij(en) en de ontvangende partij is dit overdrachtsdossier opgesteld. 
Hierbij bevestigen wij, de latende partij(en) en de ontvangende partij, dat alle relevante feiten 
en omstandigheden in het overdrachtsdossier in beeld zijn gebracht. Hierbij zijn de 
uitgangspunten zoals benoemd in het landelijk overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019 als basis 
gehanteerd. Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten, navraag gedaan 
bij leidinggevenden en medewerkers van deze meldkamer met relevante kennis en ervaring. 
Dienovereenkomstig bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

 

Het overdrachtsdossier 
1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het meewerken aan en het opstellen van 

een juist en volledig overdrachtsdossier voor de correcte overdracht van het beheer 
aangaande de meldkamerfunctie op deze meldkamer per 1 januari 2020 in 
overeenstemming met de geformuleerde uitgangspunten in het landelijk 
overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019. Wij hebben alle informatie en toegang verschaft 
die noodzakelijk is voor een juist en volledig overzicht van de over te dragen activa en 
passiva, de niet uit de balans blijkende verplichtingen, de onderhanden investeringen, 
(een deel van) het personeel en de lopende contracten.  Op verzoek hebben wij en 
zullen wij waar nodig nog aanvullende informatie verstrekken.  
 

De continuïteit van het beheer 
2. De continuïteit van het beheer aangaande de meldkamerfuncties van deze meldkamer 

staat centraal en moet worden gegarandeerd. Wij committeren ons eraan alles te zullen 
doen om de continuïteit van het beheer van de meldkamerfuncties op de meldkamer 
te waarborgen.  
 
De beheerders die overgaan naar de politie dienen in staat gesteld te worden om, 
indien van toepassing, systemen te beheren die in de automatiseringsomgeving van de 
latende partij staan. De hiervoor benodigde accounts en de benodigde rechten mogen 
pas dan door de latende partij(en) worden opgeheven, nadat deze medewerkers 
alternatieve toegang tot deze systemen hebben.  
 

3. Indien er significante risico’s zijn voor de continuïteit van het beheer aangaande de 
meldkamerfuncties zijn deze zo goed mogelijk vermeld in dit overdrachtsdossier, 
inclusief voorstellen voor het mitigeren van deze risico’s. 
 

Schriftelijke bevestiging bij de overdrachtsbalans per datum wetswijziging 
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4. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van een juiste en 
volledige overdrachtsbalans per datum wetswijziging met inbegrip van de getrouwe en 
consistente wijze weergave van de over te dragen activa en de passiva van de huidige 
meldkamer. Er zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van deze 
meldkamer, tenzij deze zijn vermeld in dit overdrachtsdossier.  
 

5. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan in 2019 die hun doorwerking hebben 
in 2020 en/of latere jaren en waarvoor op grond van algemeen aanvaarde voorschriften 
voor de verslaggeving een aanpassing of toelichting is vereist, zijn toegelicht in het 
overdrachtsdossier. Voor zover er dergelijke materiële gebeurtenissen in 2019 
plaatsvinden na het ondertekenen van het overdrachtsdossier, worden deze zo spoedig 
mogelijk afgestemd door de latende partij(en) met de politie i.c. LMS. 
 

6. Ten behoeve van deze overdracht wordt, indien mogelijk, gesteund op de bestaande 
accountantscontrole van de administratie waarin (ook) de meldkamer activiteiten zijn 
opgenomen. Indien materiële bevindingen uit deze accountantscontrole voortkomen 
die betrekking hebben op de meldkamer activiteiten, worden deze zo spoedig mogelijk 
door de latende partij(en) gemeld aan de politie i.c. LMS. In het geval dat een 
accountantscontrole bij de latende partij(en) ontbreekt, wordt een passende oplossing 
gezocht. 
 

7. Op basis van de geprognosticeerde overdrachtsbalans die in het getekende 
overdrachtsdossier is opgenomen, wordt in het jaar 2020 een voorschot factuur 
gestuurd door de latende partij(en) aan de politie c.q. LMS (indien van toepassing).  De 
feitelijke definitieve afrekening van de over te dragen zaken zal plaatsvinden na de 
bestaande accountantscontrole c.q. afsluiting van de administratie waarin (ook) de 
meldkamer activiteiten zijn opgenomen.  

 

8. Inlichtingen omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-naleven van 
wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van het overdrachtsdossier en het 
overzicht van de over te dragen activa, de passiva, de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen, het personeel, de investeringen en de lopende contracten rekening 
moet worden gehouden, zijn door de latende partij(en) en ontvangende partij met 
elkaar gedeeld.  

 
9. Er is geen informatie bekend met betrekking tot andere verbonden partijen dan degene 

die in dit overdrachtsdossier zijn vermeld. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke 
of publiekrechtelijke organisatie waarin deze meldkamer een bestuurlijke en/of 
financieel belang heeft. Relaties en transacties met verbonden partijen zijn voor zover 
wij weten niet aanwezig, met uitzondering van die welke zijn vermeld in het 
overdrachtsdossier.  
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Namens de latende partijen, 

Veiligheidsregio Haaglanden 

Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer … 

Plaats:     Datum: 

Handtekening: 

 

Veiligheidsregio Hollands Midden 

Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer drs. H.J.J. Lenferink 

Plaats:     Datum: 

Handtekening: 

 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

Vertegenwoordigd door de voorzitter, mevrouw drs. M.M. Damen 

Plaats:     Datum: 

Handtekening 

  

 

 

Namens de politie, 

 

 

De heer drs. ing. P.J.M. van Loosbroek 

Directeur LMS  
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Bijlage 7 Convenanten en SLA’s 

- Convenant tussen de besturen van de veiligheidsregio Haaglanden en de politieregio 
Haaglanden (2012) 

- Directiestatuut Meldkamer Haaglanden (2012) 
- Huurovereenkomst Meldkamer Haaglanden (Yp 1, 2012) 
- Integrale beheersovereenkomst tussen de besturen van de gemeenschappelijke 

regeling voor de regionale brandweer en de GHOR Hollands Midden en de 
politieregio Hollands Midden (2006) 

- De Service Level Agreements (SLA’s) als onderdeel van de integrale beheeroverkomst 
voor de gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden (2006) 

Deze convenanten, overeenkomsten en bijlagen zijn op te vragen bij de GMK Den 
Haag.  


