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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 3-6-2022 

  Agendapunt 5 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Camille Michel 

Onderwerp Convenant Meldkamer Brandweer (veiligheidsregio Haaglanden en 
veiligheidsregio Hollands-Midden). 

Doel Hamerstuk (instemming) 

Aanleiding De huidige overeenkomsten tussen Politie Eenheid Den Haag en 

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) én tussen Politie Eenheid Den 

Haag en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ten aanzien van de 

(samengevoegde) meldkamers brandweer zijn, met de 

inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers per 1-1-2020, 

met de invoering van de nieuwe voorziening voor de 

calamiteitencoördinator per 1-1-2021 en met de lopende overgang 

van brandweercentralisten in politiedienst naar de veiligheidsregio, 

niet meer toepasbaar.  

 

Deze overeenkomsten worden daarom opgevolgd door onderliggend 

convenant van VRH en VRHM met één begroting, ten aanzien van de 

gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie brandweer en de 

Caco-voorziening (Caco staat voor: calamiteiten coördinator) in het 

werkgebied van Meldkamer Den Haag.  

 

Daarmee wordt tevens voldaan aan de wettelijke bepaling dat de 

besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van een 

meldkamer een convenant sluiten ten behoeve van de brandweertaak 

(WVr art. 35 lid 3). 

Samenvatting Afspraken over de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s ten 

aanzien van de meldkamerfunctie brandweer zijn vastgelegd in dit 

convenant en omvatten: verplichtingen, aansturing, medewerkers, 

financiën en overige bepalingen. 

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 
In te stemmen met de ondertekening van het convenant. 

Financiële consequenties • Kosten passen binnen de meldkamer begroting 2022. Deze is 

ook afgestemd met de controller van Hollands Midden. 

Partijen delen de kosten van de meldkamerfunctie brandweer 

in de verdeling 60% voor VRH en 40% voor VRHM.  

• Ten aan zien van de financiering van de Caco-voorziening: 

zowel binnen de Nationale Politie als binnen de 

veiligheidsregio’s bestaat discussie over de verantwoordelijk-

heid voor de inrichting en de financiering van de Caco-rol. 

Deze lijkt zich vooralsnog te bewegen in de richting van 

volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheidsregio’s. Dit 

kan betekenen dat m.i.v. 1-1-2024, de politie geen financiële 
bijdrage meer levert aan de formatie van de Caco-rol. Dit 

betekent dat beide veiligheidsregio’s zich moeten 

voorbereiden op een taakstelling van 2,32 fte. Dit is 

afgestemd tussen de directies van beide veiligheidsregio’s en 
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komt in beginsel ten laste van de meldkamer begroting 2024. 

Wellicht kan de huidige formatie door middel van 

medewerkers met neventaak nog wel worden voortgezet. 

Kosten neventaak komen ten laste van de leverende 

organisaties. 

Personele consequenties Geen 

Overige consequenties Geen 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

 

Communicatie  

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

MT Brandweer 
Haaglanden 
 

Veiligheidsdirectie 
Haaglanden 
 
DB-VRH 
 

Wanneer? 
 

22 maart 2022 
 
 

4 april 2022 
 
 
20 mei 2022 

Uitkomst?  
 

Akkoord 
 
 

Tkn 
 

 
Akkoord 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 

AB-VRH 
 
Hollands Midden: 
DB/AB 
 

Wanneer? 
 

3 juni 2022 
 
 
Juni 2022 
 

Doel 
 

Besluitvorming 
 
 
Besluitvorming 
 

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 
 

 

 


