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Bestuursvoorstel

Onderwerp Mandaatbesluit Algemeen Directeur overdrachtsdossier 

meldkamer Zeeland 2019 & 2020

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt verzocht de Algemeen Directeur 

(Bestuurssecretaris/ Commandant Brandweer) te mandateren 

voor de bevoegdheid tot het zelfstandig besluiten over 

relevante zaken in het kader van het overdrachtsdossier van de 

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (Transitie naar Politie 

Nederland en of Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant). 

Onder de voorwaarden dat:

a. afstemming heeft plaatsgevonden met de Directeur 

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland;

b. alle financiële gevolgen van de door de Algemeen 

Directeur in dit kader te nemen besluiten dienen te 

vallen binnen de bestuurlijk vastgestelde begroting van 

Veiligheidsregio Zeeland en;

c. de Algemeen Directeur het Algemeen Bestuur 

informeert over de in dit kader genomen besluiten.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

-

Bijlagen 1. Mandaatbesluit

1. Samenvatting

De overdracht van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland aan Politie Nederland en/of 

Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant vraagt met grote regelmaat dat binnen een kort 

tijdsbestek besluiten dienen te worden genomen. De bevoegdheid voor het nemen van deze 

besluiten berust bij het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Uit het oogpunt van 

een vlotte, effectieve en efficiënte overdracht van de meldkamer is het gewenst om de 

bevoegdheid tot het nemen van de vereiste besluiten te mandateren aan de Algemeen 

Directeur van Veiligheidsregio Zeeland.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

De Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017;

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Geen financiële consequenties.

Dekking uit Niet van toepassing.
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4. Consequenties

Operationele consequenties: Geen operationele consequenties.

Consequenties voor 

gemeenten: 

Geen consequenties voor gemeenten.

5. Communicatie

Er vindt geen communicatie plaats.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

De ACF is geïnformeerd.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Het BAO is geïnformeerd.
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