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Conceptbesluit
1. het overdrachtsdossier - onder voorbehoud van financiële overdracht op 1 januari 2020 - vast te
stellen;
2. de heer Gebben te mandateren om het overdrachtsdossier namens het bestuur van Veiligheidsregio
Fryslân te ondertekenen.
Inleiding
In 2012 maakte het kabinet Rutte 1 haar voornemen bekend om te komen tot één landelijke
meldkamerorganisatie met maximaal tien meldkamers in Nederland. Dit voornemen leidde in 2013 tot het
tekenen van het landelijke Transitieakkoord meldkamer van de toekomst. Deze vorm is in de loop van de
tijd uitgekristalliseerd van een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) tot een landelijke
meldkamersamenwerking (LMS) met als doel tien genetwerkte meldkamers en een multidisciplinaire
aansturing waarbij het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De wet treedt
waarschijnlijk inwerking medio 2020. Echter, overdracht is gepland per 1 januari 2020 en daarmee zijn de
(VR’s) niet langer verantwoordelijk voor instandhouding van de meldkamer. De VR’s blijven wel
verantwoordelijk voor de eigen meldkamerfunctie van brandweer en crisisbeheersing.
Beoogd effect
Overdracht van beheer MkNN aan LMS per 1 januari 2020
Argumenten
1.1 De inhoud van het overdrachtsdossier is in lijn met de gemaakte afspraken.
Per 1 januari 2020 gaat het beheer van MkNN over naar de LMS. Voor deze overdracht is een
concept overdrachtsdossier (bijlage) opgesteld, waarbij de uitgangspunten en kaders uit het landelijk
overdrachtsprotocol worden toegepast. LMS heeft in haar notitie Overdracht beheer aangegeven per
1 januari 2020 het beheer ‘as is’ over te nemen, met erkenning van de diverse uitgangsposities en in
het verleden gemaakte beleidskeuzes. Eventuele issues die hierdoor kunnen ontstaan tijdens en na
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de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering worden beschreven in het overdrachtsdossier.

Kanttekeningen/risico’s
1.1 De Wijzigingswet wordt dit jaar nog niet van kracht.
De behandeling van de Wijzigingswet in de Tweede Kamer is voorzien in januari 2020. Echter, de
minister is voornemens (door middel van een brief) de verantwoordelijkheid voor de instandhouding
op zich te nemen en deze neer te leggen bij de korpschef politie. In de praktijk betekent dit dat het
proces doorloopt.
Financiële consequenties
Naar verwachting is de uitname van de Rijksbijdrage per 1-1-2020 voor de LMS gelijk aan de
vermindering van de kosten voor VRF.
Vervolgaanpak/uitvoering
De heer Gebben zal namens VRF het overdrachtsdossier ondertekenen in de bestuursvergadering van
de MkNN in december 2019.
Communicatie
MkNN heeft het voortouw in communicatie over de overgang naar LMS.
Besluit:
Paraaf
secretaris:

niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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