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Wijziging bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 
Meldkamer Oost-Brabant 

Algemene toelichting   

In zijn vergadering op 24 januari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord besloten om de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-
Brabant aan te gaan, spoedig gevolgd door de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de 
Korpsleiding van de Nationale Politie. In deze per 1 januari 2018 van kracht zijnde overeenkomst 
is de governance op hoofdlijnen beschreven van de Meldkamer Oost-Brabant, na samenvoeging 
van de huidige meldkamers ambulancezorg, brandweer en politie in de Veiligheidsregio’s Brabant-
Zuidoost en Brabant-Noord.  
 
Met het oog op de verbouwing van het gebouw aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch waarin de 
Meldkamer Oost-Brabant zal worden gevestigd is in 2017 het oorspronkelijk aan de Gruttostraat 
gevestigde Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord tijdelijk verplaatst naar de ruimten 
van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-Zuidoost in Eindhoven. Hoewel de verbouw-
werkzaamheden volgens plan verliepen en inmiddels zijn opgeleverd moest de ingebruikname 
worden uitgesteld vanwege de ontstane landelijke vertraging in de uitrol van de meldkamer ICT. 
Inmiddels heeft de minister van Justitie en Veiligheid ons bericht dat de landelijke oplevering van 
het vernieuwde C2000 opnieuw tot nader order is uitgesteld. De Bestuurlijke Adviescommissie 
Meldkamer Oost-Brabant beraadt zich of de tijdelijke co-locatie van de meldkamers van beide 
veiligheidsregio’s in het gebouw van de politie in Eindhoven langer zal worden voortgezet of dat de 
Meldkamer Oost-Brabant tot het beschikbaar komen van het vernieuwde C2000 eerst op het oude 
C2000 zal worden aangesloten. Gestreefd wordt om hierover medio november 2018 duidelijkheid 
te kunnen geven.  
 
Zoals bekend zal de Veiligheidsregio Brabant-Noord mede ten behoeve van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost tot de officiële overdracht van het beheer aan de bij de Nationale Politie onder te 
brengen Landelijke Meldkamersamenwerking uitvoering geven aan de in artikel 35 Wet veilig-
heidsregio’s gegeven verplichting. Deze verplichting betreft de instelling en instandhouding van 
een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige 
hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambu-
lancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, 
als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van 
de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer. 
 
Om te voorkomen dat medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost binnen enkele jaren 
twee maal van werkgever zouden moeten wijzigen was in eerste instantie afgesproken om deze 
medewerkers na totstandkoming van de Meldkamer Oost-Brabant weliswaar samen te voegen 
met de medewerkers van de Meldkamer Brandweer binnen de Meldkamer Oost-Brabant, doch in 
dienst te houden bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Inmiddels is duidelijk dat na de in 2021 
of later voorziene totstandkoming van de Landelijke Meldkamersamenwerking, waarvoor  
overigens het wetgevingstraject pas onlangs is opgestart, medewerkers van de brandweermeld-
kamer binnen de Meldkamer Oost-Brabant in dienst zullen blijven van de veiligheidsregio’s. Eerder 
hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen besloten om hun meldkamermedewerkers ook in 
eigen dienst te houden. Belangrijkste redenen hiervan zijn de noodzaak van blijvende inhoudelijke 
functionele verbindingen tussen de meldkamers politie, brandweer en ambulancezorg en het door 
hen te ondersteunen primaire proces in de betreffende zorgketens om burgers in nood zo goed 
mogelijk te kunnen helpen. Tegen deze achtergrond verviel de noodzaak om de overdracht van 
meldkamermedewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar de Veiligheidsregio 
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Brabant-Noord nog langer uit te stellen. Een afzonderlijk voorstel tot overdracht van de van 
meldkamermedewerkers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord zal u daartoe worden aangeboden. 
 
Op dit moment is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vergunninghouder ambulancezorg 
Brabant-Zuidoost. Omdat de GGD Brabant-Zuidoost feitelijk met de uitvoering van de 
ambulancezorg in Brabant-Zuidoost is belast en overigens ook betrokken is bij de vorming van de 
Meldkamer Oost-Brabant wil de GGD Brabant-Zuidoost ook als partij in de 
samenwerkingsovereenkomst betrokken worden. 
 
In bijgaande gewijzigde samenwerkingsovereenkomst zijn de hiertoe noodzakelijke wijzigingen 
(zie aanhef, considerans, artikel 1, lid 2, artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2 onder e en lid 4, artikel 4, lid 
1, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 2 onder c. en d,  artikel 11 en ondertekening) (zie geel gemarkte 
teksten) aangebracht.     
 
De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant adviseert voor om de voorgestelde 
wijziging van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant” 
overeenkomstig het voorgelegde concept te wijzigen. 
  

Procesgang 

Processtap Datum 

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 
(schriftelijke adviesronde) 

Week 38 

Ambtelijke regiegroep veiligheidsregio (advies) 
20 september 
2018 

Veiligheidsdirectie Brabant-Noord (advies) 1 oktober 2018 

Dagelijkse besturen Veiligheidsregio’s Brabant-Zuid-Oost, 
Brabant-Noord, Regionale Ambulancevoorziening Brabant-
Midden-West-Noord, GGD Brabant-Zuidoost, politie (advisering) 

24 oktober c.a. 
2018 

 
Algemene Besturen Veiligheidsregio’s Brabant-Zuid-Oost, 
Brabant-Noord, Regionale Ambulancevoorziening Brabant-
Midden-West-Noord, GGD Brabant-Zuidoost, politie 
(besluitvorming) 

7 november c.a. 
2018 

Voorstel 
 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld om te besluiten 

om de “Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant” zoals voorgesteld te 

wijzigen. 

 

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

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

Bijlage(s) 
Gewijzigde bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 
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Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant 

De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de politie, de 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, hiertoe mede vertegenwoordigd door de 

GGD Brabant-Zuidoost en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

hierna te noemen “gezamenlijke partijen”. 

Overwegende dat ingevolge het op 16 oktober 2013 van kracht geworden “Transitieakkoord 

meldkamer van de toekomst” een landelijke meldkamerorganisatie op tien locaties tot stand zal 

worden gebracht; 

dat de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord met 

goedkeuring van de minister van Veiligheid en Justitie hebben besloten dat op één van deze 

locaties, te weten de locatie Gruttostraat 10 te ’s-Hertogenbosch, de Meldkamer Oost-Brabant tot 

stand zal worden gebracht door samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant-

Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord; 

dat de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost krachtens de “Beslisnotitie 

heroriëntatie landelijke meldkamer” door de minister van Veiligheid & Justitie zijn gevraagd om 

samen met de eenheid Oost-Brabant van de politie en de Regionale Ambulancevoorzieningen 

Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord vooruitlopend op de in het Transitieakkoord 

meldkamer van de toekomst voorziene overdracht van het beheer aan de politie na 2020 de 

Meldkamer Oost-Brabant tot stand te brengen; 

dat de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Projectorganisatie Locatie Oost-Brabant Landelijke 

Meldkamerorganisatie is belast met de advisering van de gezamenlijke partijen en de regionaal 

kwartiermaker Meldkamer Oost-Brabant over de totstandkoming van de Meldkamer Oost-Brabant 

en de voorbereiding van de in het “Transitieakkoord meldkamer van de toekomst” voorziene 

overdracht aan de Nationale Politie; 

dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 6 juli 2017, het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 7 juli 2017 en het Algemeen Bestuur van de 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord en de Korpsleiding van de 

Nationale Politie het Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant inclusief de daarin opgenomen 

omschrijving van de governance en de verdeling van de exploitatiekosten van de Meldkamer 

Oost-Brabant over de samenwerkende partijen hebben vastgesteld; 

gelet op het bepaalde in artikel 19 en 35 Wet veiligheidsregio’s, in de artikelen 3.6 en 9.3 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en artikel 4 van de Gemeenschap-

pelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Komen het volgende overeen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Gemeenschappelijke taken: Taken gericht op de ondersteuning en het bevorderen van de 

doorontwikkeling naar de Landelijke Meldkamerorganisatie van de multidisciplinaire 

opschaling, de technische ondersteuning en instandhouding van de huisvesting en de daarin 

aangebrachte voorzieningen, op de ondersteuning op het gebied van gezamenlijke 

informatie- en communicatietechnologie, financieel en administratief beleid en beheer, 

managementinformatie, sturing, beleidsadvisering, overige bedrijfsvoeringstaken en van de 

multidisciplinaire samenwerking binnen de Meldkamer Oost-Brabant. 

 

2. Meldkamers Ambulancezorg: Onderdelen van de Meldkamer Oost-Brabant  die met de 

intake van 112 meldingen en de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten 

behoeve van de ambulancezorg van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-

Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord in het gebied van de Veiligheidsregio’s Brabant-

Zuidoost en Brabant-Noord zijn belast.  

 

3. Meldkamer Brandweer: Onderdeel van de Meldkamer Oost-Brabant dat met de intake van 

112 meldingen en de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten behoeve van 

de brandweer en met de uitvoering van de multidisciplinaire taken in het kader van de 
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opschaling ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio’s 

Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord is belast.  

 

4. Meldkamer Politie: Onderdeel van de Meldkamer Oost-Brabant dat met de intake van 112 

meldingen en met de uitvoering van de monodisciplinaire meldkamertaken ten behoeve van 

de eenheid Oost-Brabant van de politie is belast. 

 

5. Veiligheidsregio’s: De Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord. 

 

6. Vergunninghouders ambulancevervoer: De Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-

Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord. 

 

7. Politie: Eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie.  

Artikel 2 Overdracht van de meldkamer- en gemeenschappelijke taken 

1. 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. 

2. 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. 

2. 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 Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost 

Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

3. 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. 

 

Artikel 3 Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt de Bestuurlijke 

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant in. 

2. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant bestaat uit: 

a. het door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan te wijzen 

bestuurslid, die tevens de functie van voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie 

Meldkamer Oost-Brabant vervult; 

b. het door het door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te 

wijzen bestuurslid; 

c. de directeuren Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord; 

d. de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie welke 

overeenkomstig artikel 9.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Brabant-Noord tevens met de uitvoering van de taken genoemd in artikel 3.6, tweede lid 

van deze gemeenschappelijke regeling is belast; 

e. de directeur Regionale Ambulancevoorziening GGD Brabant-Zuidoost en directeur 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 

f. de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan te wijzen 

ambtelijk secretaris. 

3. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant vergadert jaarlijks tenminste 3 

maal. 

4. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant kan anderen uitnodigen de 

vergaderingen als adviseur bij te wonen. In elk geval wordt de vertegenwoordiger van het 

Programma Landelijke Meldkamersamenwerking als adviseur voor de vergaderingen van de 

Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant uitgenodigd. 

5. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant is belast met het adviseren van 

het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord over: 
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a. de uitvoering van deze overeenkomst; 

b. het beleid, uitvoering en beheer van de aan de Meldkamer Oost-Brabant opgedragen 

gemeenschappelijke taken; 

c. de onderlinge afstemming van de taakuitvoering op het gebied van meldkamertaken 

door brandweer, politie en ambulancezorg; 

d. het beleid, de uitvoering en het beheer van de aan de Meldkamer brandweer 

opgedragen taken.  

6. De Bestuurlijke adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant is belast met het adviseren van de 

gezamenlijke partijen over wijziging of ontbinding van deze overeenkomst. 

7. Ter uitvoering van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel brengt de Bestuurlijke 

Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant advies uit over het programma Meldkamer Oost-

Brabant tijdens de totstandkomingsprocessen van het beleidskader, de programmabegroting, 

de bestuursrapportage, de jaarverantwoording en het regionaal beleidsplan van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. 

8. De Bestuurlijke adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant kan zich ten behoeve van het 

uitbrengen van het in het vorige lid genoemde advies laten adviseren door een door haar in te 

stellen financiële adviesgroep bestaande uit de controllers van de Meldkamer Oost-Brabant 

en van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en ambtelijke financieel adviseurs namens de in 

deze overeenkomst samenwerkende partijen.  

9. Voor zover het door de Bestuurlijke Adviescommissie geformuleerde advies niet unaniem 

wordt uitgebracht worden van het advies afwijkende opvattingen daarin opgenomen. 

10. Elk door de Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant uitgebracht advies gaat 

ter kennisname tevens naar het Dagelijkse Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 

de Dagelijkse Besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en 

Brabant Midden-West-Noord en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het Korps 

Nationale Politie.  

 

Artikel 4 Zienswijzeprocedure  

1. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord legt met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 34, 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de 

ontwerpen van het beleidskader, de programmabegroting, de bestuursrapportage, de 

jaarverantwoording en het regionaal beleidsplan voor het geven van een zienswijze over het 

programma Meldkamer Oost-Brabant voor aan de Dagelijks Besturen van de Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost, van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost, van de 

Regionale Ambulancevoorziening  Brabant Midden-West-Noord en aan de politiechef van de 

eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie.   

2. De uitgebrachte zienswijzen als bedoeld in het eerste lid worden door het Algemeen Bestuur 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord meegewogen bij het vaststellen van het beleidskader, 

de programmabegroting, de bestuursrapportage en de jaarverantwoording van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord.   

3. Indien het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het Algemeen Bestuur 

van dit openbaar lichaam voorstelt om een van één of meer uitgebrachte zienswijzen als 

bedoeld in het eerste lid afwijkend besluit te nemen, vindt met het oog op het bereiken van 

overeenstemming eerst overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en het Dagelijks Bestuur 

of de Dagelijkse Besturen van de partijen die deze zienswijze(n) hebben ingediend.  

 

Artikel 5 Taken Meldkamer Oost-Brabant 

1. De Meldkamer Oost-Brabant beschikt over een gemeenschappelijke organisatie die 

uitvoering geeft aan de gemeenschappelijke taken.  

2. De Meldkamer Oost-Brabant ondersteunt de veiligheidsregio’s, politie en vergunninghouders 

ambulancevervoer in de uitvoering, het beheer en de ondersteunende processen van de 

monodisciplinaire en multidisciplinaire meldkamertaken. 
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Artikel 6 Andere taken 

1. Aan de Meldkamer Oost-Brabant kunnen door één of meer veiligheidsregio’s, 

vergunninghouders ambulancevervoer of de politie andere dan de in artikel 5 genoemde 

taken worden opgedragen. 

2. De uitvoering van taken, opgedragen op grond van het eerste lid: 

a. dient de behartiging van het belang, genoemd in artikel 5; 

b. geschiedt voor zover niet opgenomen in deze overeenkomst, op verzoek van de 

betreffende veiligheidsregio, de politie of vergunninghouder ambulancezorg; 

c. wordt schriftelijk (nader) vastgelegd tussen de directeur Meldkamer Oost-Brabant en de 

betreffende veiligheidsregio, politie of vergunninghouder ambulancevervoer.   

3. De schriftelijke vastlegging van de taken als bedoeld in het eerste en tweede lid  betreffen in 

ieder geval: 

a. de diensten of prestaties van de Meldkamer Oost-Brabant; 

b. de hoogte en toerekening van de kosten en de duur van de taakuitvoering; 

c. de toewijzing van specifieke bevoegdheden; 

d. de opzegtermijn van de dienstverlening. 

 

Artikel 7 Afstemming op directieniveau 

1. Ten behoeve van de taakuitvoering door de Meldkamer Oost-Brabant overleggen de 

Directeuren Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord, de Directeuren 

Ambulancezorg Brabant-Zuidoost, Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant Midden-

West-Noord  en Brabant-Zuidoost en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant van het 

Korps Nationale Politie regelmatig in het Directeurenoverleg Meldkamer Oost-Brabant. 

2. Het Directeurenoverleg  Meldkamer Oost-Brabant voert regelmatig overleg met de directeur 

Meldkamer Oost-Brabant over de taakuitvoering door de Meldkamer Oost-Brabant. 

3. De directeur Meldkamer Oost-Brabant rapporteert aan de Bestuurlijke Adviescommissie 

Meldkamer Oost-Brabant en aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord. 

4. De veiligheidsregio’s, de politie en de vergunninghouders ambulancevervoer stemmen 

afzonderlijk of gezamenlijk voorgenomen nieuw beleid of wijziging van bestaand beleid in 

relatie tot meldkamertaken in een zo vroeg mogelijk stadium af met de directeur Meldkamer 

Oost-Brabant. 

5. De directeur Meldkamer Oost-Brabant stemt voorgenomen nieuw beleid of wijziging van 

bestaand beleid met betrekking tot de Meldkamer Oost-Brabant met mogelijke gevolgen voor 

de taakuitvoering van de veiligheidsregio’s en/of de politie en/of de vergunninghouders 

ambulancevervoer in een zo vroeg mogelijk stadium met het Directeurenoverleg Meldkamer 

Oost-Brabant af.   

6. De veiligheidsregio’s, politie en vergunninghouders ambulancevervoer kunnen afzonderlijk 

en/of in daartoe te sluiten dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk afspraken maken 

met de Meldkamer Oost-Brabant over de uitwerking van de opgedragen taken en besluiten, 

implementatie van wettelijke voorschriften, de gewenste kwaliteit van de Meldkamer Oost-

Brabant, samenwerking binnen de Meldkamer Oost-Brabant en over samenwerking met de 

veiligheidsregio’s, de politie en de vergunninghouders ambulancevervoer op het gebied van 

informatievoorziening en meldkamerpreparatie.    

Artikel 8  Bijdragen van de deelnemende partijen kosten specifieke ruimten en  

 gemeenschappelijke kosten Meldkamer Oost-Brabant  

 

1. De exploitatiekosten van de Meldkamer Oost-Brabant worden met ingang van 2018 als volgt 

tussen de partijen verdeeld: 

a. Het aandeel van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

bedraagt € 131.000 per jaar.  
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b. Het bedrag genoemd in het eerste lid onder a wordt jaarlijks geïndexeerd conform het 

bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-

Noord 2014 waarbij 2018 peiljaar is. 

 

2. De overige exploitatiekosten van de Meldkamer Oost-Brabant worden als volgt verdeeld: 

a. Het aandeel van de eenheid Oost-Brabant Korps Nationale Politie bedraagt 63,6%.  

Dit percentage is als volgt te specificeren, voor de specifieke ruimten ten behoeve van 

de Nationale Politie is het aandeel 18,0% en voor de Meldkamer Politie is het aandeel 

45,6%. 

b. Het aandeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de exploitatie bedraagt 20,0%. 

Dit percentage is als volgt te specificeren, voor de specifieke ruimten ten behoeve van 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord is het aandeel 2,80%, voor de Meldkamer Brandweer 

is het aandeel 11,47% en voor de Meldkamer Ambulancezorg is het aandeel 5,73%.  

c. Het aandeel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in de exploitatie bedraagt 16,4% 

8,2%. 

d. Het aandeel van de GGD Brabant-Zuidoost bedraagt 8,2%.   

Artikel 9 Geschillen 

1. Alle geschillen die over de uitvoering van deze overeenkomst mochten ontstaan zullen 

worden beslecht door een arbitragecommissie. 

2. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden, te weten één lid dat door de partij(en) wordt 

aangewezen die het geschil aanhangig heeft of hebben gemaakt, één lid dat door het 

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt aangewezen en een 

voorzitter die door deze partijen gezamenlijk wordt aangewezen. 

3. De arbitragecommissie wordt ondersteund door een secretaris die door de 

arbitragecommissie wordt aangewezen. 

4. Een geschil als bedoeld in het eerste lid wordt door de betrokken partij aanhangig gemaakt 

door schriftelijke toezending aan alle in deze overeenkomst samenwerkende partijen van de 

omschrijving van het geschil, de beweegredenen voor het verzoek tot arbitrage en van wat 

wordt gevorderd. 

5. De arbitragecommissie komt in ’s-Hertogenbosch bijeen.  

6. Op de arbitrage naar aanleiding van aan de arbitragecommissie voorgelegde geschillen is het 

bepaalde in het vierde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing. 

7. Het oordeel van de arbitragecommissie is bindend voor alle betrokken partijen.   

8. De kosten van arbitrage worden evenredig verdeeld over de partijen die bij het geschil 

betrokken zijn. 

Artikel 10 Wijziging en Ontbinding van de overeenkomst 

1. Op verzoek van één of meer partijen en met instemming van alle partijen kan deze 

overeenkomst  worden gewijzigd of ontbonden. 

2. De partij die wijziging of ontbinding van deze overeenkomst wenst richt zich tot de voorzitter 

van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

3. De Bestuurlijke Adviescommissie Meldkamer Oost-Brabant brengt advies uit aan de 

gezamenlijke partijen over de wenselijkheid van de voorgestelde wijziging of over de 

gevolgen van de voorgestelde ontbinding waarna de afzonderlijke partijen tot wijziging of 

ontbinding van de overeenkomst besluiten. 

4. Indien de wijziging van de overeenkomst voortijdige beëindiging van de dienstverlening door 

de Meldkamer Oost-Brabant tot gevolg heeft vindt verrekening van de eventuele 

desintegratiekosten plaats. Daarbij geldt tenzij de bij het geschil betrokken partijen anders 

besluiten als uitgangspunt dat de partij die de dienstverlening voortijdig beëindigt, de kosten 

draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van die beëindiging en dat de overige deelnemers 

daarvan geen financieel nadeel ondervinden.  

5. Deze overeenkomst vervalt van rechtswege als gevolg van een wettelijke maatregel met 

betrekking tot wijziging, beëindiging of overdracht van de taken van de Meldkamer Oost-

Brabant.  
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Artikel 11 In werking treden van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019. 

2. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als: “Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 

Meldkamer Oost-Brabant”. 

 

 

 

Eindhoven, (datum) ’s-Hertogenbosch, (datum)  
 
 
 
 

 

J.A. Jorritsma, 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

drs. J.M.L.N. Mikkers, 
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 
 
 

 

Eindhoven, (datum) ’s-Hertogenbosch, (datum)  
 
 
 
 

 

M. van Dongen-Lamers, 
Voorzitter Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant-Zuidoost 

M. Hendrikx, 
Voorzitter Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-Noord 

 
 
 

 

’s-Hertogenbosch, (datum)   
 
 
 
 

 

F.J. Heeres, 
Chef eenheid Oost-Brabant Nationale Politie  

 

 


