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1.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet allen welkom bij deze extra vergadering van het algemeen bestuur. Een
bijzonder welkom voor de heer Van Beek, de waarnemend burgemeester van Stede Broec.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Bruinooge, Streng, Pijl, Oude Kotte en
Mans, waarbij laatstgenoemde wordt vervangen door de heer Rood.
Vanwege de afwezigheid van de heer Bruinooge zit de heer Schuiling de vergadering voor.

2.

Instelling Meldkamer Noord-Holland
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de wijze waarop invulling is gegeven aan de gestelde randvoorwaarden;
2. De meldkamer Noord-Holland in te stellen cf. de Wet veiligheidsregio’s;
3. In te stemmen met de verdeelsleutel voor frictiekosten voor de meldkamer Noord-Holland:
• politie - 50%
• RAV-en - 20,5%
• Brandweer/veiligheidsregio’s - 19,5%
• Koninklijke Marechaussee - 10%
4. In te stemmen om de verdeling van het aandeel van de veiligheidsregio/brandweer in de
frictiekosten en afdekking van de risico’s verbonden aan het instellen van de Meldkamer NoordHolland, te baseren op de gemeentefondsnormeringen, resulterend in de verhouding 43:37:20
voor resp. Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
5. In te stemmen met het gezamenlijk optrekken richting het ministerie van V&J over de
uitvoering van de afspraken uit het Transitieakkoord en de notitie ‘heroriëntatie LMO’
6. In te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio,
ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten.
7. Kennis te nemen van het standpunt van V&J over hun bijdrage aan de afdekking van
resterende frictiekosten inclusief overhead, waaruit volgt dat het risico voor de Veiligheidsregio’s
minimaal is.
8. Veiligheidsregio Kennemerland te verzoeken de opdracht tot verbouwing van de Meldkamer
Noord-Holland definitief te gunnen.
De voorzitter vraagt of er nog vragen over het voorstel zijn.
Mevrouw Van Kampen wil graag weten hoe de overgang van meldkamerpersoneel van
veiligheidsregio naar politie is geregeld en wanneer dit gebeurt? De heer Smeekes reageert dat
hier nu nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden en dat dit in de tweede fase van het
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project gebeurt. Uiteraard wordt er dan zorgvuldig gekeken dat de overgang op een correcte en
gepast wijze gebeurt.
De heer Posthumus benadrukt nogmaals zijn bezorgdheid over het op tijd gereedkomen van de
ICT-omgeving voor de landelijke meldkamer. De stappen zoals gepresenteerd zijn helder en
kloppend, maar de heer Posthumus heeft sterk de behoefte dit met zijn raad te delen en te
bespreken. De heer Romeyn antwoordt dat hier uitvoering met het ministerie en de politie over
is gesproken waarbij duidelijk de voorwaarde is gesteld dat eventuele vertraging niet op het
bordje van de gemeenten komt te liggen. ICT is altijd een risico, zeker financieel, maar
vooralsnog is hierover binnen het bestuurlijke overleg geen ongerustheid. De separate
meldkamers gaan niet eerder over dan dat de ICT omgeving klaar is.
De voorzitter vult aan dat de communicatie eenduidig moet worden georganiseerd, zodat alle
raden over dezelfde informatie beschikken.
De heer Cornelisse vindt het positief dat er in de toekomst regelmatig wordt gerapporteerd over
de risico’s. Daarnaast vraagt de heer Cornelisse of er behalve het voorstel van de heer Van
Herpen een advies vanuit het dagelijks bestuur is opgesteld. De heer Romeyn meldt dat dit in
een eerder stadium is gebeurd.
De heer Nawijn geeft te kennen ook behoefte te hebben aan eenduidigheid in het
communicatietraject.
De voorzitter leest het voorstel ter stemming puntsgewijs voor, waarbij punt drie nog kort wordt
belicht.
Het algemeen bestuur besluit positief conform voorstel.
Naar aanleiding van de presentatie van de heer Van Herpen tijdens het gezamenlijk deel, vraagt
de heer Nijpels of bij de uitnamen van de bijdrage aan de meldkamer uit het gemeentefonds de
VNG moet worden betrokken? De voorzitter geeft aan dat dit het geval zal zijn.
3.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.19 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord van 13 oktober 2017.

De voorzitter,
P.M. Bruinooge

