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Algemene toelichting  

De samenwerking en –op termijn– de samenvoeging van de meldkamers van BN en BZO is inmiddels in een 
stadium beland waarin het nodig is om op basis van de in het samenvoegingsplan MKOB vermelde 
uitgangspunten voor een geïntegreerd monodisciplinaire meldkamer Brandweer de koers aan te geven.  

Uitgangspunten meldkamer Brandweer, volgens 

het samenvoegingsplan MKOB (juli 2017)  
In de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant is het volgende vastgelegd: 

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de taken 
en bevoegdheden als bedoeld in artikel 10 onder g van de Wet veiligheidsregio’s op aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt de uitvoering van de 
beheerstaken met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg Brabant-Zuidoost op aan het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord draagt zorg voor een goede 
uitvoering van de taken van de Meldkamer Oost-Brabant en de daarvan deel uitmakende 
Meldkamer Brandweer. 

 
 
In het samenvoegingsplan staat over de meldkamer brandweer in paragraaf 7.3.2 o.m. het volgende: 

 Visie 
De beide korpsen hebben samen besloten om toe te werken naar één Meldkamer Brandweer Oost-Brabant, 
waarschijnlijk in mei 2018 (afhankelijk van de datum van verhuizing naar 's-Hertogenbosch). Deze 
meldkamer neemt meldingen aan, verwerkt ze en geeft ze uit, ondersteunt de Operatie Rood Vakmanschap 
en is op termijn inpasbaar in de landelijke structuur van meldkamers brandweer binnen de Landelijke 
Meldkamerorganisatie.  

 Formatie MKB 
De tafelbezetting, het aantal centralisten dat nodig is om de meldtafels te bedienen, bepaalt in belangrijke 
mate de formatie. Nu is deze bezetting: twee centralisten per regio. De samengevoegde MKB kan volstaan 
met een reguliere tafelbezetting van drie centralisten. Vanwege de nevenwerkzaamheden van de centralisten 
(noodzakelijk voor het bedienen van twee verschillende regio’s) zal de bezetting tijdens kantooruren iets 
hoger moeten zijn. Dat leidt tot een uiteindelijke formatie van 24 fte - één centralist de klok rond aan de 
meldtafel vereist 8 fte - exclusief de leidinggevende en noodzakelijke ondersteuning (zie hieronder). Door 
landelijke en regionale harmonisatieprocessen, mede gevolg van de doorontwikkeling naar de LMO, zal de 
formatie waarschijnlijk verder kunnen inkrimpen. 

 Schaal 
Het landelijk functieprofiel centralist brandweer, dat nu in ontwikkeling is, wordt leidend voor het gewenste 
niveau van de centralisten brandweer in de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. De functie van centralist 
valt voorlopig in schaal 8. De definitieve inschaling is afhankelijk van het landelijk functieprofiel, dat nog in 
ontwikkeling is. 

 Aansturing 
Vanaf medio 2018 krijgt de Meldkamer Brandweer een eenhoofdige aansturing. Deze functie valt voorlopig 
onder dezelfde schaal als die van leidinggevenden van de meldkamers brandweer en ambulancezorg.  

Voorstel 
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 Ondersteuning 
Brandweer, politie en ambulancezorg krijgen op een aantal vlakken collectieve ondersteuning. Die 
ondersteuning moet, wat betreft de meldkamer Brandweer, vooral zorgen voor een adequate planning, 
adequaat functioneel beheer, een goede aansluiting van de meldkamer op de brandweerkorpsen van beide 
veiligheidsregio's en het organiseren van vakbekwaamheid bij centralisten. Die kunnen een deel van deze 
ondersteuning als neventaak uitvoeren. Daarnaast is er behoefte aan twee ondersteuners/stafmedewerkers 
die de leidinggevende ondersteunen bij het functioneel beheer (indicatie schaal 9) en coördinatie van de 
diverse werkzaamheden (indicatief schaal 10). 

 Conclusie 
Het nu onmogelijk de formatie definitief te schetsen. Die is namelijk afhankelijk van factoren die buiten de 
Meldkamer Brandweer liggen. Wel is de verwachting dat de formatie in de toekomst kleiner is dan nu 
geschetst. Uiterlijk in 2017 wordt een definitieve versie van de Businesscase Meldkamer Brandweer Oost 
Brabant bestuurlijk geagendeerd; de hier genoemde formatie en financiële vertaling zijn indicatief.  
 

Formatie Meldkamer Brandweer Oost-Brabant 

Functie 

schaal 

(indicatief) 

formatie 

in fte’s 

operationeel leidinggevende 11 1 

stafmedewerker/coördinator 10 1 

stafmedewerker/functioneel beheerder 9 1 

centralist, incl. neventaken 8 24 

Totaal  27 

Stand van zaken  
We hebben tot nu toe het standpunt ingenomen dat de afzonderlijke meldkamers, ieder op hun eigen terrein, 
de samenwerking –en op termijn de samenvoeging– verder vormgeven.  
Ook is gesteld dat het niet wenselijk is dat de overdracht van het personeel in fases te laten gebeuren (eerst 
naar één kolom (brandweer of ambulance) en uiteindelijk onder de vlag van de politie in 2020). Elke 
overdracht personeel is tijdrovend en kostbaar in verband met de harmonisering van arbeidsvoorwaarden. 
Inmiddels is duidelijk geworden op basis van de voorgestelde wetswijzigingen dat: 

 De politie de uitvoering van de meldkamerfunctie niet integraal op zich zal nemen; 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de ambulancezorg ligt bij 
de regionale ambulancevoorzieningen (wordt benoemd in de Twaz). 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de 
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van de 
veiligheidsregio (wordt benoemd in de Wvr). 

 De politie kan de meldkamerfunctie op de meldkamer voor de brandweertaak uitvoeren. Hiertoe 

wordt in de Wvr opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de 
veiligheidsregio’s in overeenstemming met de politie kunnen besluiten dat de politie op de 
betreffende meldkamer de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak uitvoert. 

Stand van zaken Brandweer 
De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Brandweer ligt op schema. De medewerkers werken 
samen op één locatie en vanaf 1 januari jl. zijn zij ook bevoegd en in staat om elkaars meldingen te 
verwerken. Hiermee komt de daadwerkelijke integratie in zicht. Eind 2017 is een eenhoofdige leiding (voor 
VRBN en VRBZO gezamenlijk) bereikt. Ook is het aantal medewerkers, via natuurlijk verloop, op het 
gewenste aantal uitgekomen. 
De eerder beoogde landelijke en regionale harmonisatie van de processen, mede als gevolg van de 
doorontwikkeling naar de LMO zijn voorlopig van de baan. Hierdoor zal de formatie van de meldkamer 
Brandweer in de nabije toekomst niet verder inkrimpen, dit in tegenstelling tot de in het samenvoegingplan 
(juli 2017) uitgesproken verwachting hierover. 

Herbezinning op de koers van de Brandweer 
De stappen die binnen Oost-Brabant zijn gezet in de richting van gemeenschappelijke meldkamer Brandweer 
komen door hiervoor geschetste stand van zaken in een ander daglicht te staan. Nu de meldkamerfunctie 
van de Ambulance blijft bestaan en ook de multi-intake van de baan is, bestaat er op dit moment bij de 
Brandweer niet de behoefte om de meldkamerfunctie van de Brandweer aan de Politie over te dragen.  
 
Omdat in het samenvoegingsplan MKOB is afgesproken dat, naast het beheer van de MKOB, ook het beheer 
van de samengevoegde meldkamers Brandweer bij VRBN komt te liggen. Ligt het voor de hand om nu al het 
meldkamerpersoneel van de Brandweer in dienst te laten treden van VRBN. Daardoor is er niet alleen sprake 
van een eenhoofdige leiding, maar ook van eenduidig beleid en gelijke arbeidsvoorwaarden. 
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Stand van zaken Ambulance 
Binnen de meldkamer ambulance is er –conform het samenvoegingsdocument– nu niet de intentie om tot 
gemeenschappelijke meldkamer Ambulance te komen. Het ambulancepersoneel van VRBZO zal per 1 
januari 2019 overgaan naar de GGD Brabant-Zuidoost. 

Stand van zaken Meldkamer Oost-Brabant 
Organisatorisch bestaat de Meldkamer Oost-Brabant uit twee teams, het Bedrijfsbureau en het team Lokaal 
Beheer. Deze teams vallen, conform afspraak, onder de Nationale Politie. Op dit moment zijn er in deze 
teams nog medewerkers werkzaam die in dienst zijn bij VRBZO. 
 
We ervaren hierin wel een probleem waar de politieorganisatie (als gevolg van eerder genoemde landelijke 
reorganisatie) geen (extern) personeel mag aannemen. Een logisch uitgangspunt tegen de achtergrond van 
de landelijke reorganisatie en de daarmee gepaard gaande boventalligheid van personeel. 
 
In het geval van een overdracht van werkzaamheden (van VRBZO naar Politie) is het een algemeen 
aanvaarde regel dat het personeel –conform het principe van ‘mens volgt werk’– overgedragen wordt. 
Vanwege de afspraken binnen de politieorganisatie kan deze overdracht momenteel slechts op 
detacheringsbasis (en dus tegen een extra kosten nl. 21% BTW) plaatsvinden. 

Overwegingen  
We willen er naar streven dat periodes van onzekerheid voor het personeel niet te lang duren. En nu de 
samenwerking al ver gevorderd is worden de onderlinge verschillen in beleid en in arbeidsvoorwaarden 
eerder als knelpunt aangemerkt.  

Fiscaal knelpunt 
Een ander knelpunt t.a.v. het personeel heeft betrekking op de verschuldigde BTW (21%) over de loonkosten 
in geval het personeel in dienst blijft van de huidige werkgevers, wat een kostenverhogend effect heeft. Met 
de belastingdienst is overleg gevoerd en mogelijk wordt voor eind oktober nog besloten dat de meldkamers 
niet Btw-plichtig zijn. 
Mocht deze duidelijkheid er niet zijn dan hebben VRBN en VRBZO een overeenkomst voor een 
kostenverdeling opgesteld, waardoor de Btw-plicht sowieso vervalt. Deze overeenkomst ‘kosten voor gemene 
rekening’ is ook afgestemd met de belastinginspecteur en akkoord bevonden. 
Deze laatste optie heeft niet de voorkeur omdat de daarin overeengekomen verdeelsleutel later bijna niet 
meer te wijzigen is.  

Advies Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 
Op 9 april heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant het volgende advies uitgebracht: 

 In te stemmen met de voorgestelde koers. 

 In te stemmen met het principe om de brandweercentralisten met ingang van 1 januari 2019 in 
dienst te laten treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

 De Projectgroep Meldkamer Brandweer Oost-Brabant opdracht te geven met een uitgewerkt 
voorstel te komen om alle brandweercentralisten met ingang van 1 januari 2019 in dienst te laten 
treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Plan van aanpak 
VRBZO wil per 1 januari 2019 haar meldkamerpersoneel Brandweer overdragen aan VRBN. De projectgroep 
‘meldkamer brandweer Oost-Brabant randvoorwaardelijk’ heeft een plan van aanpak opgesteld om per 
1 januari 2019 de meldkamer brandweer Oost-Brabant te realiseren onder het beheer van VRBN.  
Onderdeel van dit plan zijn afspraken over de financiering, de verdeling van de kosten, 
verantwoordelijkheden, risico’s, aanpassing van de begroting, mandatering, medezeggenschap enz. enz.  
Dit plan zal vervolgens aan de aan de Bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Brabant LMO en aan de besturen 
van de beide Veiligheidsregio’s ter instemming worden voorgelegd. 

Aanpassen Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 
In artikel 2 lid 2, staat het volgende: 
De medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost die met de uitvoering van taken zijn belast ten 
behoeve van de Gemeenschappelijk Meldkamer Brabant-Zuidoost en na de vorming van de Meldkamer 
Oost-Brabant met taken voor laatstgenoemde meldkamer blijven in dienst van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. 
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Dit artikel zal bij de eerstvolgende aanpassing van de overeenkomst worden geschrapt. 
 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
In de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst MKOB is al opgenomen dat de uitvoerende bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de meldkamer Brandweer is belegd bij het bestuur van VRBN. Hiermee zal de 
governance voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (hierna: MKBOB) via dezelfde lijnen verlopen als 
de governance van MKOB. 
Dit betekent dat de bestuurlijke adviescommissie – met vertegenwoordigers en bestuurders van alle 
aangesloten partijen – een adviesrecht heeft aan het DB van VRBN. De regelgeving rondom de 
planning- & controlcyclus en aanverwante stukken van VRBN zijn leidend. Betrokken besturen kennen via de 
adviescommissie een adviesrecht en zullen bij de kadernota, ontwerpbegroting, bestuursrapportage en 
jaarrekening gevraagd worden om hun zienswijze te geven. 

Verdeelsleutel en overheadtoerekening 
Voorgesteld wordt om de kosten van de MKBOB gelijkelijk (50/50) te verdelen tussen beide 
Veiligheidsregio’s. Hiervoor is gekozen omdat de formatie die VRBN en VRBZO inbrengen gelijk is (beide 
13,5 fte). Zoals gezegd bestaat de begroting van MKBOB voor het overgrote deel uit salarislasten, waardoor 
het logisch is om de formatie die beiden inbrengen aan te houden als verdeelsleutel. 
 
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een opslag voor overheadskosten die VRBN zal maken. 
De kosten voor huisvesting en in grote mate ook van ICT zijn onderdeel van de financiering aan MKOB. In de 
berekening van de overheadskosten zijn huisvesting en ICT dan ook niet meegenomen. Zodoende wordt er 
gerekend met een overheadpercentage van 8% op de bijdrage van VRBZO aan VRBN. normaliter ligt het 
overheadspercentage van beide VR’en tussen de 20 en 24 procent. 
 
Financiële tekorten danwel overschotten op de lopende begroting van de MKBOB zullen – conform dit 
voorstel – bij de jaarrekening gelijk worden gedeeld tussen VRBZO en VRBN. Daarbij wordt uitgegaan van 
de afgesproken verdeelsleutel (50/50).  

Inrichting begroting Meldkamer Brandweer Oost Brabant (MKBOB) 
De begroting van MKBOB voor 2019 is gebaseerd op de huidige begrotingen van beide meldkamers 
brandweer. De formatiehoogte van het team is conform hetgeen vermeld is in het samenvoegingsplan. 
Binnen deze formatieomvang is er geen rekening gehouden met de effecten en kosten van de Calamiteiten 
Coördinator (CaCo). 
De totale begroting van de MKBOB bedraagt € 2,23 miljoen exclusief overheadskosten. De begroting van de 
MKBOB bestaat voor 95 procent uit de vaste salarislasten van het meldkamer personeel en de 
onregelmatigheidstoeslag van de centralisten. 
 

Omschrijving Bedrag 2019 

MKB budget 30.000 

Salarissen en sociale lasten  2.165.468 

Reis & Verblijfkosten 5.083 

Gratificaties & Jubilea 4.872 

Opleidingskosten 27.000 

Totaal 2.232.423 

Aandeel VRBZO 1.116.212 

Netto lasten VRBN 1.116.212 

 

Consequenties begrotingen VRBN en VRBZO 
 

 Kosten 2018 Kosten 2019 Verschil 

VRBN 1.073.617 1.116.212 -42.594 

VRBZO 968.957 1.116.212 -147.255  

VRBZO - overheadkosten 89.297 89.297 0 
Tabel 1; vergelijk begrotingshoogte voor en na samenvoeging 

Consequentie begroting VRBN 

Voor VRBN is de bezuiniging op de meldkamer – vooruitlopend op de samenvoeging – eerder al gerealiseerd 
(3 fte reductie formatie meldkamer). Om die reden is er voor VRBN nu ook geen besparing te zien. Het 
verschil tussen 2018 en 2019 komt voor VRBN uit op een nadeel van € 43.000 (zie onderstaande tabel). Dit 
verschil wordt echter verklaard door de indexatie van de lonen van de medewerkers van de meldkamer. Dit 
betekent dat VRBN deze “meerkosten” ook zonder de beoogde samenvoeging van de meldkamers 
brandweer had gehad. Financieel gezien is de samenvoeging voor VRBN dan ook neutraal. 
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Consequentie begroting VRBZO 
Voor VRBZO geldt dat er geen besparing zal worden gerealiseerd maar er een kostenstijging zal 
plaatsvinden van € 0,147 miljoen exclusief de overheadskosten. De kostenstijging is met name het gevolg 
van het plaatsen van de functie centralist brandweer in een hogere functieschaal dan bij VRBZO het geval is 
geweest. De functie van centralist is de afgelopen jaren, en mede door de ontwikkelingen binnen het 
meldkamerdomein, zwaarder geworden. Ook landelijk wordt voorgesorteerd op het zwaarder wegen van de 
functie van brandweercentralist gezien de werkzaamheden. Binnen VRBN was deze waardering al van 
kracht. Dit was nog niet het geval binnen VRBZO en wordt nu gelijk getrokken zodat er straks vanuit 1 
waarderingsstelsel en vanuit 1 team gewerkt kan gaan worden, passend bij de landelijke uitgangspunten. Het 
samenvoegen van de beide teams tot 1 team MKBOB leidt daarmee wel tot een besparing in formatie 
(reductie 1,6 fte) wat resulteert in een kostenbesparing. Deze kostenbesparing wordt echter teniet gedaan 
door de herwaardering van de functie van centralist en zou zich voordoen, ook wanneer er niet gekozen 
wordt voor samenvoeging van beide teams. Daarnaast geldt ook voor VRBZO dat een deel van de hier 
getoonde stijging van de kosten voortkomt uit de reguliere indexatie van de lonen en prijsstijgingen. 

Harmonisering arbeidsvoorwaarden personeel meldkamer Brandweer Oost-Brabant. 
Met ingang van 1 januari 2019 zullen de brandweercentralisten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
formeel een aanstelling krijgen bij Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze overgang vraagt om afspraken 
rondom arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Tevens zullen er bij Brandweer Brabant-Noord wijzigingen 
optreden in rechtspositie voor de centralisten. Ondanks het feit dat bij beide organisaties dezelfde cao van 
toepassing is, zijn er verschillen in de uitvoering door lokale regelingen. De uitgangspunten waarmee 
rekening wordt gehouden zijn: 

 De rechtspositie van Brandweer Brabant-Noord is leidend; 

 Behoud van salaris en huidige salarisvooruitzichten. 
 
Op dit moment vinden er bij beide regio’s gesprekken plaats met het Georganiseerd Overleg en de 
Ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarden van de centralisten. We streven ernaar om aan het 
Dagelijks bestuur VRBN op 5 december a.s. een uitgewerkt voorstel over de arbeidsvoorwaarden en een 
overgangsregeling voor te leggen. 

Procesgang 
 

Processtap Datum 

Bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Brabant LMO 9 april 2018 

Dagelijkse bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 24 oktober 2018 

Dagelijkse bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 7 november 2018 

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd als volgt te besluiten: 
1. De brandweercentralisten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in principe met ingang van 1 januari 

2019 in dienst te laten treden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
2. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant heeft inzake de meldkamer brandweer 

Oost-Brabant een adviesrol. 
3. Een uitbreiding van de formatie van Veiligheidsregio Brabant-Noord met 12,0 fte. 
4. Een kostenverdeling van 50/50 tussen Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost. 
5. Een toerekening van 8% overheadkosten ten laste van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
6. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2019 de begroting van de meldkamer, zowel voor de baten als 

de lasten uit te breiden met een bedrag van € 1.205.509; 
7. De beide directeuren van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost de opdracht te geven 

aan het Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord een voorstel voor te leggen over de 
harmonisering van de arbeidsvoorwaarden.  

 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 


