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Algemene toelichting
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het algehele beheer en in stand houden van de
gemeenschappelijk meldcentrum, met dien verstande dat het bestuur van de Regionale
Ambulancevoorziening en de politiechef in de eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie ieder
zorg dragen voor het in stand houden van hun eigen deel van de gemeenschappelijke meldkamer.
Artikel 2.2.5 van het Besluit veiligheidsregio’s draagt het bestuur van de Veiligheidsregio op zorg te dragen
voor een voorziening waardoor in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer
worden gecontinueerd.
In 2009 is een convenant vastgesteld door de besturen van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en BrabantZuidoost dat voorziet in de wederzijdse uitwijk in geval van uitval van hetzij het Gemeenschappelijk
Meldcentrum Brabant-Noord hetzij van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost.
Met het oog op de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant zal het Gemeenschappelijk Meldcentrum
Brabant-Noord in de periode april 2017- april 2018 tijdelijk verhuizen naar de Meldkamer Brabant-Zuidoost in
Eindhoven. Daarmee vervalt de mogelijkheid van onderlinge uitwijk en is gezocht naar een alternatief om te
continuïteit van de meldkamervoorzieningen in Oost-Brabant te kunnen borgen. De Veiligheidsregio’s
Limburg-Noord en Limburg-Zuid zijn bereid om de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg als uitwijk te
laten fungeren in geval van uitval van de Meldkamer Oost-Brabant. Bijgaand treft u hiertoe een convenant
aan.

Procesgang
Processtap

Datum

Ambtelijke regiegroep veiligheidsregio (advisering)
Veiligheidsdirectie (advisering)

9 februari 2017
20 februari 2017

Dagelijks bestuur (besluitvorming)

16 maart 2017

Algemeen Bestuur (informeren)

13 april 2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d.
16 maart 2017 om met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost het
convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan te gaan en daartoe de heer drs. J.
Hamming te mandateren dit convenant namens de Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen.

Akkoord

Ja

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Nee
Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1. Convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.
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Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid

CONVENANT
Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

Partijen:
Namens de meldkamer Limburg, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de
Veiligheidsregio ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde en door het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter
aangewezen gemachtigde,
en
namens de Meldkamer Brabant-Zuidoost, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ten
deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde,
en
namens het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord, ten deze vertegenwoordigd door de door zijn voorzitter aangewezen gemachtigde.

Gelet op:
-de Wet Veiligheidsregio’s, de Tijdelijke Wet ambulancevoorzieningen 2012 en de Politiewet 2012;
-het Besluit Veiligheidsregio’s 2010;
-het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst 2013.

Overwegende:
-dat het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het in stand houden van de gemeenschappelijke
meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de
politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van
de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zoirgzorg draagt
voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer;
-dat artikel 2.2.5 van het Besluit Veiligheidsregio’s bepaalt dat “het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt
voor een voorziening waardoor het in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer
worden gecontinueerd”;
-dat medio 2017 de meldkamer Brabant-Noord tijdelijk overhuistverhuist naar de meldkamer Brabant-Zuidoost,
waardoor hun onderlinge uitwijk onmogelijk wordt;
-dat de meldkamer Brabant-Zuidoost sinds najaar 2016 de uitwijk faciliteert voor de meldkamer Limburg.
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

De meldkamer Limburg fungeert als uitwijkmeldkamer voor de meldkamers Brabant-Noord en BrabantZuidoost bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit, voor een maximale duur van 48 uur. Onder
calamiteit wordt verstaan: fysieke uitval van de meldkamers Brabant-Noord en Zuidoost;

2.

De meldkamer Limburg fungeert tevens als uitwijkmeldkamer in geval van uitval van techniek in de
meldkamers Brabant-Noord en Zuidoost. Hieronder wordt onder meer verstaan de uitval van C2000radiobediensystemen, de P2000-alarmering, Telefonie en GMS;

3.

In geval van uitval van ondersteunende systemen of de voor uitgifte van belang zijnde systemen, kan
gebruik gemaakt worden van de uitwijkmogelijkheid van de meldkamer Limburg. Een dergelijke uitwijk
geschiedt op basis van een oordeel van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost en na
overleg met de meldkamer Limburg;

4.

In geval van een grootschalig incident in het verzorgingsgebied van de meldkamers Brabant-Noord en/of
Brabant-Zuidoost kan besloten worden uit te wijken naar de meldkamer Limburg. Dit gebeurt indien het
naar het oordeel van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost noodzakelijk wordt geacht om
de intake en/of de uitgifte van reguliere meldingen te verplaatsen;

5.

Meldkamer Limburg stalt voor de uitwijk van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost in
beperkte mate interne voorzieningen beschikbaar in de vorm van ruimte, techniek en ondersteuning om
gedurende de uitwijkperiode de meldkamerwerkzaamheden binnen de beschikbare mogelijkheden te
kunnen continueren;

6.

Meldkamer Limburg en meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben de operationele
werkwijze met betrekking tot de uitwijk vastgelegd in een uitwijkprocedure;

7.

Partijen verplichten zich tot een evaluatie van de vastgestelde procedure één jaar na inwerkingtreding
van dit convenant. Deze evaluatie kan achterwege blijven indien de meldkamers Brabant-Noord en
Brabant-Zuidoost binnen voornoemde periode niet is uitgeweken naar de meldkamer Limburg;

8.

Ingeval van wijzigingen met betrekking tot de uitwijk, niet zijnde operationele aanpassingen van de
procedure, zullen partijen met elkaar in overleg gaan en een aangepast convenant ter vaststelling
voorleggen aan de besturen van de betrokken Veiligheidsregio’s;

9.

Meldkamer Limburg stelt de uitwijkfaciliteiten om niet ter beschikking;

10. Daar waar de “meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost” worden genoemd, kan na de
samenvoeging van deze meldkamers, ook “Meldkamer Oost Brabant” worden gelezen.

Duur van het convenant:
Het convenant treedt in werking na ondertekening door partijen, ultimo bij inhuizing van de meldkamer BrabantNoord in Eindhoven en geldt tot de inwerkingtreding van de Wet LMO of zolang als partijen zulks noodzakelijk
achten en dit technisch ondersteund kan worden.
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Aldus overeengekomen:

Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
de voorzitter, namens deze,
de heer drs J. Hamming,
te ’s-Hertogenbosch d.d.

Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
de voorzitter, namens deze,
de heer M.J. Houben,
te Eindhoven d.d.

Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
de voorzitter, namens deze,
mevrouw W.I.G. Delissen-van Tongerlo,
te Venlo d.d.

Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Zuid
de voorzitter, namens deze,
de heer J. Som,
te Maastricht d.d.
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