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Op 24 februari jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid u de "Regeling hoofdlijnen 
van beleid en beheer meldkamers" ter overeenstemming aangeboden, conform de 
voorgestelde wijziging in relatie tot de meldkamers in artikel 23a van de Politiewet 2012. 
Als portefeuillehouder Meldkamer van het Veiligheidsberaad is mijn advies aan u om in to 
stemmen met de voorgestelde regeling. 

Aan de totstandkoming van deze regeling is een uitgebreid en zorgvuldig traject 
voorafgegaan onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Raad van 
Directeuren Veiligheidsregio's en de Raad van Brandweercommandanten zijn 
meegenomen in het proces van totstandkoming. Beide raden steunen het voorliggende 
concept "Regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers". Het Bestuurlijk 
Meldkamer Beraad, waarin ik als portefeuillehouder Meldkamer namens het 
Veiligheidsberaad zitting heb, kwam op 14 februari tot de conclusie, dat de huidige 
regeling van voldoende kwaliteit is om ter overeenstemming aangeboden to worden aan 
de besturen van de 52 betrokken partijen. 

In de regeling zijn de gezamenlijke kaders voor het beheer en de ontwikkeling van de 
meldkamers geschetst. De regeling legt tevens de wijze vast waarop de 
veiligheidsregio's, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de eigen meldkamerfunctie, 
invloed uitoefenen op de landelijke meldkamerontwikkelingen en het beheer door de 
Landelijke Meldkamer Samenwerking. De regeling en bepalingen daarbinnen bieden 
mijns inziens een solide basis voor de borging en verdere ontwikkeling van het beheer 
van de meldkamers. Indien in de toekomst aanvullende kaders of wijzigingen nodig zijn, 
dan worden deze opnieuw ter overeenstemming aangeboden aan de besturen van de 
52 betrokken partijen. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hamming 
Portefeuillehouder Veiligheidsberaad Meldkamer 


