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Bestuursvoorstel

Onderwerp Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het 

samenvoegen van de meldkamers Zeeland en Midden-

West-Brabant;

2. Kennis te nemen van de brief van het Ministerie van 

J&V met daarin het landelijk uitwerkingskader 

Meldkamer (zie bijlage);

3. Kennis te nemen van de verwachte financiële 

consequenties voor Veiligheidsregio Zeeland.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

-

Bijlagen 1. Brief Ministerie van J&V met het Uitwerkingskader 

Meldkamer

1. Samenvatting

Waarom ook al weer samenvoegen?

Op de meldkamer wordt de meldkamerfunctie van de verschillende kolommen uitgevoerd. De

meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van de vragen om 

acute inzet van brandweer, politie of Koninklijke marechaussee (Kmar), en om inzet van 

ambulancezorg, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren 

van de hulpdiensten.

Op ten hoogste tien locaties wordt een meldkamer gevestigd. Er wordt geregeld dat de politie 

zorg draagt dat het voorgeschreven aantal fysieke meldkamers er is, zijn ingericht en dat de 

meldkamers functioneren, zodat de veiligheidsregio’s, politie, Regionale 

Ambulancevoorzieningen en Koninklijke marechaussee daar hun eigen meldkamerfunctie 

kunnen uitvoeren. De doelstelling is dat de te vormen meldkamers elkaars werk kunnen 

overnemen, zodat zij elk incident in heel Nederland kunnen afhandelen, onafhankelijk van waar 

het zich voordoet. Tevens moet een meldkamer ook werkzaam kunnen zijn voor het werkgebied 

van een andere meldkamer. Dit is ook van belang voor grote incidenten waarin (snel) 

opgeschaald moet kunnen worden.

Kwalitatieve doelen

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord “Meldkamer van de toekomst” gesloten door de

ministers van VenJ, VWS en Defensie, de besturen van de veiligheidsregio’s, de besturen van de

Regionale Ambulancevoorzieningen en de korpschef van politie. 

Dit akkoord gaf het startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in 

beheer bij de politie, met tien meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde 

werkwijze. 



Algemeen Bestuur 

20-12-2018

Agendapunt: 5d

Pagina 2 van 8

De achterliggende kwalitatieve doelen daarbij waren:

 het beter opvangen van piekbelastingen,

 het realiseren van uitwijklocaties,

 één landelijk kwaliteitsniveau,

 het mogelijk maken van informatie-uitwisseling tussen meldkamers, en

 het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger.

Het realiseren van deze kwalitatieve doelen is los van de samenvoeging met Midden- en West-

Brabant noodzakelijk. Wanneer de meldkamer in Middelburg was gebleven dan zou ook een 

kwaliteitsslag worden doorgevoerd.

Gatewayreview 2015

In 2015 is een zogeheten ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de vorming van de landelijke 

meldkamerorganisatie. Hieruit bleek dat alle partijen de doelstellingen nog steeds 

onderschreven, maar dat er een heroriëntatie nodig was op de transitiestrategie. De 

transitiestrategie is in de beslisnotitie “heroriëntatie” bijgesteld naar een realistischer aanpak, 

met een duidelijkere fasering. De prioriteit is hierbij komen te liggen bij spoor 1: de regionale 

samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT, die noodzakelijk is om de 

samengevoegde meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken.

Afgesproken is dat in spoor 2 meer tijd wordt genomen voor de realisatie van de verdergaande 

samenwerkingsmogelijkheden binnen de meldkamers, waaronder multi-intake.

Wetswijziging en beheer

In de heroriëntatie is opgenomen dat het wetsvoorstel de budgetoverdracht voor het beheer 

van de samengevoegde meldkamers regelt. Voor de berekening van de toekomstige kosten 

wordt uitgegaan van het in de bestuurlijke regiegroep vastgestelde onderzoek van KPMG uit 

begin 2017 als basis voor de budgetoverdracht.

De toekomstige kosten van de samengevoegde meldkamers worden in dit KPMG-onderzoek

ingeschat op in totaal € 176,7 mln. De totale beheerkosten (exclusief centralisten) van de 

toekomstige meldkamers bedragen hierin € 83,7 mln. De beheerkosten bestaan uit kosten voor 

gezamenlijke ICT/IV, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit 

beheer samenhangen.

In het Transitieakkoord is een verdeelsleutel afgesproken voor de kosten van de meldkamers. 

Het aandeel van politie in deze kosten bedraagt 54,4%, Ambulancevoorzieningen 22,5%,

veiligheidsregio’s 21% en KMar 1 a2%. Deze verdeelsleutel is destijds ook toegepast op de aan 

de samenvoeging van de meldkamers gekoppelde structurele taakstelling van € 50 mln.

Deze taakstelling is al in 2015 als volgt verdeeld over de partijen:

 € 27,3 mln, geleverd politie

 € 10,5 mln., door JenV geleverd voor de veiligheidsregio’s

 € 11,35 mln, door VWS geleverd voor de Regionale Ambulancevoorzieningen

 € 1,0 mln. door Defensie te leveren.

Het KPMG rapport gaf tevens de inschatting aan dat de te realiseren taakstelling niet als 

realistisch kon worden gezien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het onderdeel beheer 

waarbij in de omvang van de taakstelling onvoldoende rekening is gehouden met de huidige 

kwetsbare situatie waarin meldkamers verkeren en de middelen die nodig zijn om deze op 

niveau te brengen en houden. Deze conclusie is de aanleiding voor de afspraken zoals hieronder 

opgenomen bij “Beheerkosten meldkamer”. 
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KPMG concludeert dat ongeveer de helft van de taakstelling (€ 26,7 mln., die met name rust op 

het aantal centralisten na samenvoegingen) wel realistisch is. Dat betekent dat de toekomstige 

kosten van de samengevoegde meldkamers in dit KPMG-onderzoek hoger uitkomen dan bij 

besluitvorming destijds voorzien. 

Package deal (landelijk)

Voor de overdracht van huisvesting, ICT en beheer inclusief beheer-personeel van de 10 nieuwe 

meldkamers is recent  door het Ministerie van J&V een ‘package deal’ voorgesteld.

Naar aanleiding van het Regeerakkoord Rutte III zijn er extra middelen beschikbaar gekomen 

voor de politie. Hiervan wordt in dit voorstel een bedrag van 17 mln. ingezet om de meldkamers 

na invulling van de taakstelling op niveau en toekomstbestendig te maken en houden. Op basis 

van de afspraken over de verdeelsleutel uit het Transitieakkoord leveren partijen hun 

toekomstige aandeel in de kosten voor het beheer aan JenV ten behoeve van de 

budgetoverdracht aan politie. Bij de overdracht van beheertaken worden de structurele kosten 

voor het beheer uit dit budget gefinancierd. De beheerkosten voor de partijen bedragen dan 

nog ca. € 66,7 mln.

Tabel 1: Aandeel van partijen in de kosten van het beheer:

Omschrijving KPMG Huidig voorstel

Bijdrage Politie 45,6 36,4

Bijdrage Regionale Ambulancevoorziening via 

verrekening VWS

18,8 15

Bijdrage veiligheidsregio’s 17,6 14

Bijdrage KMAR via verrekening Defensie 1,7 1,3

66,7

Bijdrage door Ministerie van Financiën 0 17

Meldkamer op niveau en toekomstbestendig 83,7 83,7

De veiligheidsregio’s dragen in dit voorstel € 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 

10 samengevoegde meldkamers. Via een structurele uitname uit de Rijksbijdrage (BDUR) 

worden deze middelen overgedragen aan de begroting van JenV. Dit bedrag komt vervolgens  

ten gunste aan de bijzondere bijdrage vanuit JenV aan de politie voor het beheer van de 

meldkamers. Met dit bedrag worden tevens ook alle risico’s op huisvesting en ICT gebied 

afgekocht

De veiligheidsregio’s dragen daarbij niet meer financieel bij aan het beheer van de meldkamers. 

De veiligheidsregio’s hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun meldkamerfunctie 

uit te voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van 

specifieke lokale voorzieningen, indien deze aanvullende wensen niet passen binnen het 

budgettaire kader van de beheerkosten

JenV neemt structureel het totale aandeel van de veiligheidsregio’s in de taakstelling (€ 10,5 

mln.) voor haar rekening. De veiligheidsregio’s hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren 

aan de taakstelling.

Voor de achterblijvende (frictie)kosten ontvangen de veiligheidsregio’s als uitwerking van de 

hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage van in 

totaal € 15 mln. 
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Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio’s ten aanzien 

van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. 

In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de 

veiligheidsregio’s draagt, en de voorwaarden waaronder. Hiermee worden geen afzonderlijke 

afspraken meer tussen de veiligheidsregio’s en JenV gemaakt. 

Er hoeven geen onderbouwingen te worden geleverd en er hoeven geen beoordelingen van 

redelijkheid en billijkheid te worden gemaakt.

Uitwerking van de package deal voor Veiligheidsregio Zeeland

Het aandeel voor Zeeland in de uitname uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 14 mln. is berekend 

op € 453.035. De overgang van de meldkamer heeft ook eenmalige financiële gevolgen.  Als 

onderdeel van de packagedeal zal de Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van 

€ 1.003.000. ontvangen ter dekking van deze kosten. Deze eenmalige bijdrage is verwerkt in de 

2e bestuursrapportage 2018. Voorgesteld is in deze 2e bestuursrapportage om  dit bedrag toe te 

voegen aan de reserve meldkamer.

De centralisten en hun teamleiders van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de 

Veiligheidsregio Zeeland blijven voor rekening van de VR-en. De verdeelsleutel uit de 

Businesscase op basis van inwoneraantallen, te weten 26% VRZ en 74% VRMWB, is hierop van 

toepassing. Onduidelijkheid bestaat er nog over de calamiteitencoördinatoren (7 fte in dienst 

van VRMWB, circa € 500.000) of deze functie voor rekening komt van beide Veiligheidsregio’s. 

Hierover vindt nog overleg plaats met de betrokken partijen. 

Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling, waarin de risico’s zijn meegenomen conform de 

verdeelsleutel voor beide VR-en:

Tabel 2: Financiële consequenties package deal

Overdracht in 2020 Minimale variant Maximale variant

Begroting GMZ -896.200                  -896.200                  

Package deal  landelijk, aandeel Zeeland 453.035                   453.035                    

Centralisten brandweer, 26% van GMK BoZ *) 434.952                   434.952                    

Beleidsondersteuners, 26% van € 150.000 39.000                      39.000                      

Risico Caco's, 26%  van € 500.000 130.000                    

Totaal 30.787                      160.787                    

Nadeel Nadeel

*) Zie Bus inesscase meldkamer Bergen op Zoom

De periode tot 1 januari 2020 wordt benut om de governance tussen de VR Midden West 

Brabant en VR Zeeland en tussen Nationale Politie en Veiligheidsregio’s goed in te regelen.

Desintegratiekosten

De overgang van de meldkamer heeft ook eenmalige financiële gevolgen. Als onderdeel van de 

packagedeal zal de Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1 mln. ontvangen ter 

dekking van deze kosten. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Zeeland nog een 

bestemmingsreserve GMZ om eventuele kosten te dekken. In 2019 wordt  nog ca.  € 225.000 

uitgegeven ten laste van de reserve GMZ. Geschat wordt dat het saldo van deze reserve eind 

2019 nog circa € 0,35 mln. zal bedragen. Samen is er dan circa € 1,35 mln. beschikbaar.
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Incidenteel

De desintegratiekosten bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de investeringen welke in 

2018 en 2019 in het kader van het ‘Project Samenwerken VRMWB en VRZ’ worden uitgevoerd. 

Gezien de onduidelijkheid over de investeringsbehoefte is hierbij een inschatting gemaakt van 

de benodigde investeringen. 

Deze zijn momenteel ingeschat op € 2 mln, verdeeld over 2018 en 2019, in plaats van het 

eerdere projectbudget van € 3,4 mln. Eventuele overname van activa door de nieuwe 

meldkamer in Bergen op Zoom leidt er uiteraard toe dat de kosten van desinvesteringen lager 

zullen uitvallen. Aangezien dit momenteel nog niet concreet is, is een eventuele besparing van 

deze kosten niet verwerkt. 

Daarnaast is er incidenteel is sprake van ontmantelingskosten van de GMZ en de tijdelijke 

doorbetaling van de piketvergoedingen van de CaCo’s (van GMZ).

Tevens zullen de kosten voor het project LMO waarschijnlijk hoger uitvallen dan de bijdrage van 

het Ministerie van J&V. Deze kosten zullen waarschijnlijk ook worden gedragen door de beide 

Veiligheidsregio’s. 

Deze incidentele kosten kunnen worden gedekt met de beschikbare middelen van circa € 1,35 

mln. Er resteert dan nog een saldo van circa € 0,9 mln.

Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling:

Tabel 3: Desintegratiekosten GMZ

Desintegratiekosten Incidenteel Structureel

Afkoop desintegratiekosten Min van J&V -1.000.000              

Verwacht saldo reserve GMZ ultimo 2019 -350.000                  

Incidenteel

Desinvesteringen ICT 153.000                   

Ontmantelingskosten GMZ 150.000                   

Afkoop/doorbetaling Piket Caco's 145.000                   

Projectkosten LMO 35.000                      

Structureel

Achterblijvende kosten management 100.000                    

Achterblijvende kosten overhead 95.000                      

Achterblijvende kosten huisvesting/servicekosten 70.000                      

Reiskosten woon-werkverkeer naar BoZ 45.000                      

Totaal -867.000                  310.000                    

Voordeel Nadeel

Het incidentele voordeel is mogelijk nodig om tijdelijk structurele tekorten af te dekken die 

kunnen ontstaan bij de afbouw van kosten. Het uiteindelijke saldo zal pas duidelijk zijn als de 

overdracht van de GMZ volledig is afgerond. 

Het Algemeen Bestuur zal te zijner tijd worden voorgesteld een eventueel resterend saldo in de 
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reserve meldkamer toe te voegen aan de algemene reserve. 

Verwachte structurele tekorten op basis van de nu beschikbare informatie

Minimale variant Tussenvariant Maximale variant

Package deal

Begroting GMZ -896.200                  -896.200                  -896.200                   

Package deal  landelijk, aandeel Zeeland 453.035                   453.035                    453.035                    

Centralisten brandweer, 26% van GMK BoZ *) 434.952                   434.952                    434.952                    

Beleidsondersteuners, 26% van € 150.000 39.000                      39.000                      39.000                       

Risico Caco's, 26%  van € 500.000 -                            130.000                    130.000                    

Desintegratiekosten

Achterblijvende kosten management -                            -                             100.000                    

Achterblijvende kosten overhead -                            -                             95.000                       

Achterblijvende kosten huisvesting/servicekosten 70.000                      70.000                      70.000                       

Reiskosten woon-werkverkeer naar BoZ 45.000                      45.000                      45.000                       

Totaal 145.787                   275.787                    470.787                    

Nadeel Nadeel Nadeel

*) Zie Bus inesscase meldkamer Bergen op Zoom

Bestuurlijke risico’s

 Indien eventuele  maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke 

lokale voorzieningen niet passen binnen het budgettaire kader van de beheerkosten 

vormt dit voor de toekomst nog een risico.

 Onduidelijkheid bestaat er nog over de calamiteitencoördinatoren (7 fte in dienst van 

VRMWB, circa € 500.000) of deze functie voor rekening komt van beide 

Veiligheidsregio’s. Hierover vindt nog overleg plaats met de betrokken partijen.

 Er is sprake van structurele achterblijvende managementkosten, overheadkosten en 

huisvestingskosten en er zullen reiskosten woon-werkverkeer naar Bergen op Zoom 

ontstaan. Voor wat betreft de achterblijvende kosten overhead en management 

worden tot 1 januari 2020 de mogelijkheden beoordeeld om deze kosten intern af te 

bouwen (alsmede de periode waarin dit mogelijk is). Indien dit niet mogelijk blijkt, 

betekent dit extra structurele kosten welke in de definitieve opstelling worden 

meegenomen.  Eventuele besparingen zijn nog niet verwerkt. Op het terrein van de 

huisvesting (€ 70.000) en reiskosten woon-werkverkeer (€ 45.000) ligt dit nog 

moeilijker.

 Harmonisatie personeelskosten en voor rekening van beide veiligheidsregio’s blijvende 

P-component ná overgang nieuwe meldkamer Bergen op Zoom. Dat laatste in afwijking 

van de business case. 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

 Businesscase Meldkamer Bergen op Zoom

 1e begrotingswijziging 2019

3. Financiën
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Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Het Ministerie van J&V heeft besloten de BDUR voor Zeeland 

structureel te verlagen met € 453.035 in verband met 

overdracht van de beheertaken van de meldkamer aan de 

Nationale Politie (‘de zgn. package deal’). Omdat deze daling 

van de BDUR hoger is dan de huidige kosten van VRZ voor het 

beheer én vanwege desintegratiekosten worden tekorten 

verwacht. De omvang is nog niet duidelijk, maar worden 

geschat op € 145.787 tot € 470.787. 

Dekking uit In de loop van 2019 wordt de dekking van deze verwachte 

uitgaven inzichtelijk gemaakt.

4. Consequenties

Operationele consequenties: Geen

Consequenties voor 

gemeenten (in 2018): 

Geen

5. Communicatie

Niet van toepassing.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing.

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Te adviseren is om een inspanningsverplichting aan VRZ op te 

leggen om achterblijvende kosten (management en overhead 

en huisvesting) weg te werken. Uit actuele informatie is 

gebleken dat de beleidsondersteuners overgaan naar de 

meldkamer. Hierdoor wordt het getoonde nadeel van € 39.000 

opgenomen in de minimale variant, aangezien dit geen risico 

meer is. Toevoegen onder financiële gevolgen van het 

bestuursvoorstel:  de € 1 miljoen incidentele Rijksontvangsten 

wordt via de 2e burap toegevoegd aan de reserve meldkamer.

Het bestuursvoorstel is aangepast voor wat betreft het 

voorstel in de tweede burap om de € 1 miljoen incidentele 

Rijksontvangsten toe te voegen aan de reserve meldkamer.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Zie advies ACF.
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