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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De Minister van J&V vraagt onder andere de besturen van de veiligheidsregio’s om 
instemming met de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking van de meldkamers, 
waarna hij deze hoofdlijnen kan vaststellen. 

3 Achtergrondinformatie:
Artike 23a van de Politiewet zal gaan regelen dat de minister van J&V de hoofdlijnen van 
beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers vaststelt. De hoofdlijnen hebben 
betrekking op de samenwerking bij de uitvoering van de meldkamerfuncties.
Het vaststellen van de hoofdlijnen doet de minister in overeenstemming met de volgende 
betrokkenen bij de Landelijke Meldkamerorganisatie:

 de Minister voor Medische Zorg voor zover het de ambulancezorg betreft
 de Regionale Ambulancevoorzieningen 
 de besturen van de veiligheidsregio’s voor zover het de brandweertaak, de 

rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening betreft 
 de Minister van Defensie voor zover het de Koninklijke marechaussee betreft.

De volgende zaken worden geregeld:
 algemene beleidsdoelen en beleidskaders 
 het bestuurlijk meldkamerberaad (veiligheidsregio’s wijzen daarin gezamenlijk één lid 

aan) ten behoeve van de landelijke sturing op beleid en beheer van de meldkamers. 
Dit is het bestuurlijk escalatieniveau. Dit beraad komt ten minste twee keer per jaar 
samen. 

 het strategisch meldkamerberaad (besturen van veiligheidsregio’s wijzen daarin 
gezamenlijk één lid aan) ten behoeve van de landelijke strategische sturing op het 
beleid en beeer van de meldkamers

 het directieoverleg op gebiedsniveau
 de landelijke beleids- en beheercyclus.

De conceptregeling is tot stand gekomen na uitgebreid ambtelijk beraad tussen alle partijen. 
Daarbij zijn voor Veiligheidsregio Kennemerland geen bijzondere aandachtspunten aan het 
licht gekomen. Te constateren valt dat de afspraken leiden naar een op zich complex, maar 
werkbaar overlegsysteem. De complexiteit is onvermijdelijk, gezien de vele partners die 
betrokken zijn bij het functioneren van de meldkamers in Nederland

Bijgaand treft u de brief aan van de landelijke portefeuillehouder namens de 
veiligheidsregio’s, dhr. Hamming. Geadviseerd wordt met de conceptregeling in te stemmen.  
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4 Consequenties en risico’s:
nvt

5 Voorstel te nemen besluit:
 in te stemmen met de conceptregeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers

6 Vervolgtraject:
De minister verzoekt hem voor 1 mei 2020 te informeren, een brief hierover kan na de 
behandeling in de BCOV van 6 april worden verzonden. 
De inwerkingtreding van de regeling wordt door de minister gekoppeld aan de 
inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers.

7 Bijlage(n):
 Brief ministerie van J&V + conceptregeling
 Brief portefeuillehouder dhr. Hamming

In de vergadering genomen besluit:
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