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Bestuursvoorstel 

Onderwerp Convenant meldkamerfunctie brandweer 

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt verzocht in te stemmen met het 

Convenant meldkamerfunctie brandweer

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing 

Bijlagen 1. Convenant uitvoering meldkamerfunctie 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en 

Veiligheidsregio Zeeland – versie 7.0 23 juli 2019.

2. Organisatieplan Operationeel Centrum Veiligheidsregio 

/ Brandweer Bergen op Zoom, versie 1.7.

1. Samenvatting

Wijzigingswet meldkamers

De Wijzigingswet meldkamers (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 065, nr. 2) leidt tot 

een nieuwe inrichting van het meldkamerdomein in Nederland. Als gevolg hiervan worden er 

maximaal tien meldkamers ingericht. Het beheer van de meldkamers (huisvesting en ICT-

voorzieningen) wordt ondergebracht bij de politie, maar de hulpdiensten blijven 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfuncties. 

Meldkamerfunctie en uitvoering

Een meldkamer wordt gedeeld door drie disciplines voor de uitvoering van de zogeheten 

meldkamerfunctie; politie, brandweer (veiligheidsregio) en ambulancezorg (regionale 

ambulancevoorziening). De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registeren en 

beoordelen van meldingen waarbij gevraagd wordt om de acute inzet van politie, 

ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee, het bieden van een adequaat 

hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van hulpdiensten (art 25b lid 1 Politiewet 2012). 

De besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van een meldkamer dienen zorg te 

dragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie ten behoeve van de 

brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de 

geneeskundige hulpverlening (art 35, lid 1 Wet veiligheidsregio’s zoals deze luidt na 

inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers). Onder geneeskundige hulpverlening wordt 

hier verstaan de geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR), eerder bekend als de 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Ongevallen en Rampen (art 1 Wet 

veiligheidsregio’s). Het gaat hier dus nadrukkelijk niet over de ambulancezorg. De zorg voor het 

op de meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie ten behoeve van de ambulancezorg is 

immers toebedeeld aan de Regionale ambulancevoorzieningen in het werkgebied van de 

meldkamer (art 4, lid 3 Tijdelijke wet ambulancezorg zoals deze luidt na inwerkingtreding van de 

Wijzigingswet meldkamers). 

Onder de meldkamerfunctie ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de 
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geneeskundige hulpverlening vallen de alarmering, opschaling en ondersteuning van de 

brandweerprocessen en multidisciplinaire incidentbestrijding, maar ook van de ketenpartners 

ten behoeve van het multidisciplinaire optreden en de processen bevolkingszorg.

Convenant

Voor de uitvoering van de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten 

behoeve van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening dienen 

de besturen van de veiligheidsregio’s in een werkgebied een convenant te sluiten (art 35, lid 3 

Wet veiligheidsregio’s zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers). 

Het bijgaande convenant voorziet in de afspraken tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de gezamenlijke uitvoering van de 

meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de 

rampenbestrijding, crisesbeheersing en geneeskundige hulpverlening bedoeld in artikel 1 van 

de Wet veiligheidsregio’s. 

In het convenant wordt onder meer geregeld:

 Het doel om eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen over de samenwerking 

van de beide veiligheidsregio’s met betrekking tot de uitvoering van de 

meldkamerfunctie;

 De uitvoering van de meldkamerfunctie door het daartoe ingestelde Operationeel 

Centrum Veiligheidsregio / Brandweer onder aansturing van de portefeuillehouder 

meldkamerfunctie van het Managementteam van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant, die hierover verantwoording aflegt aan de directies van de beide 

veiligheidsregio’s;

 Dat de medewerkers binnen het Operationeel Centrum alsmede de 

calamiteitencoördinatoren per 1 januari 2020 in dienst zijn van de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant;

 Dat met ingang van 1 januari 2020 er 24/7 een calamiteitencoördinator beschikbaar zal 

zijn;

 Dat de kosten worden verdeeld door middel van een verdeelsleutel op basis van 

inwoneraantallen die iedere vier jaar wordt herzien;

 Dat voor de periode 1 januari 2020 (start formele samenwerking) tot juni (fysieke 

samenvoeging van de meldkamers) een aparte transitiebegroting wordt opgesteld ter 

verrekening van de meerkosten voor het werken op twee locaties;

 Dat nader gemaakte afspraken worden vastgelegd in een organisatieplan dat deel 

uitmaakt van het convenant.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

- Art. 1 Wet veiligheidsregio’s

- Art. 35, lid 1 Wet veiligheidsregio’s

- Wijzigingswet meldkamers (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 065, nr. 2)

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten):

De kosten voor de instandhouding van de meldkamerfunctie-

Brandweer (OC Veiligheidsregio / Brandweer) worden verdeeld 

door middel van een verdeelsleutel op basis van 

inwoneraantallen die iedere vier jaar wordt herzien.

De financiële lasten voor de Veiligheidsregio Zeeland vallen 

binnen de begroting VRZ.
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Dekking uit: Niet van toepassing. 

4. Consequenties

Operationele consequenties: Het samenvoegen van de meldkamers Middelburg en Tilburg 

gaat gepaard met de aansluiting bij de Landelijke 

Meldingsclassificatie en harmonisatie van de 

meldkamerprocessen. Voor de Brandweer Zeeland betekent 

dit éénduidige regionale inzetvoorstellen. De inhoudelijke 

wijzigingen zijn in de afgelopen periode in diverse gremia 

gedeeld met betrokkenen.

Consequenties voor 

gemeenten: 

Geen consequenties voor gemeenten. 

5. Communicatie

Betrokkenen (intern en extern) worden geïnformeerd over de inwerkingtreden van het 

Convenant uitvoering meldkamerfunctie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en 

Veiligheidsregio Zeeland. 

Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing 

Veiligheidsdirectie (VD) Geen opmerkingen 

Adviescommissie Financiën (ACF) Niet van toepassing

Bestuurlijk adviescommissie (BAO) Geen opmerkingen
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