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1. Inleiding

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen, registreren

en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige

hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat

hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’.

Nederland kent op dit moment 25 publieke meldkamers. Hiervan zijn er 22 gezamenlijk

gehuisveste regionale meldkamers. Hierin participeren de politie, brandweer en regionale

ambulance voorziening (RAV). De Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar)

hebben beide een eigen landelijke meldkamer en laatstgenoemde beschikt eveneens over een

meldkamer op de luchthaven Schiphol. In het Transitieakkoord (TA) wordt uitgegaan van een

startbudget van 200 miljoen euro voor alle 25 meldkamers.i

1.1. Aanleiding

De huidige meldkamers zijn verschillend georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze,

reikwijdte, organisatie, beheer en bekostiging.

Bestuurlijk geldt de overtuiging dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden

gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland. i

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat er één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

komt. Om de transitie naar de LMO voor te bereiden is door vertegenwoordigers van de

verschillende betrokken organisaties een Transitieakkoord overeengekomen.i In dit

Transitieakkoord wordt beschreven dat de LMO als zelfstandige organisatie beheersmatig wordt

ondergebracht bij de politie. De LMO dient een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte

meldkamerorganisatie te zijn met de volgende vier taken:

 Het beheer

 Het verzorgen van de multidisciplinaire intake

 Opschaling

 Het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein.

In het Transitieakkoord zijn de volgende kwalitatieve doelen geformuleerd die de beweging naar

de LMO rechtvaardigen: i

 De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door incidentgerichte benadering

van de noodzakelijke hulpvraag door middel van een multi-intake.

 Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde

dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag.

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelasting.
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 Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van de meldkamerlocaties in geval van

uitval.

 Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en de

verschillende regio’s.

In het Transitieakkoord is hieraan een taakstelling gekoppeld van 10 miljoen euro in 2015,

oplopend tot 50 miljoen euro in 2021. i

1.2. De nulmeting

In artikel 41 van het Transitieakkoord is overeengekomen een nulmeting uit te voeren om een

zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamer-locaties te waarborgen. De nulmeting

is erop gericht de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele situatie van de

afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen. Hiermee vormt de nulmeting de basis en de input

voor onder andere:

 de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA);

 het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA).

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie fungeert als opdrachtgever voor de nulmeting welke

wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). De Kwartiermaker LMO (KLMO), de

Regiegroep en de Due Diligence Commissie zijn geconsulteerd over de aanpak en zijn betrokken

bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.

1.3. Beschrijving van het proces

Het proces van de nulmeting bestaat uit de volgende drie stappen:

1. Ontwerpfase

2. On-site datacollectiefase

3. Rapportagefase

In totaal zijn in de periode van 19 mei tot 1 oktober 25 meldkamers bezocht. Dit is gedaan door

vier teams die elk 6 of 7 meldkamers onder hun hoede hadden.

1.3.1. Ontwerpfase: opstellen onderzoeksraamwerk en -protocol, uitnodigingen en

vier landelijke bijeenkomsten

In de ontwerpfase zijn het onderzoeksraamwerk en het onderzoeksprotocol ontwikkeld. Het

onderzoeksraamwerk en -protocol zijn voor elke meldkamer gelijk. Het onderzoeksraamwerk

bevat een uitwerking van de onderwerpen die aan bod dienen te komen in de nulmeting. Het

protocol betreft de afspraken over het proces, de rollen en verantwoordelijkheden tijdens de

uitvoering van de nulmeting ter plaatse bij een meldkamer.
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Het concept onderzoeksraamwerk is, op hoofdlijnen, bij één meldkamer gevalideerd door

middel van een zestal interviews. De KLMO heeft het onderzoeksraamwerk, na consultatie van

de Due Diligence commissie en Regiegroep, vastgesteld.

Parallel aan het opstellen van het onderzoeksraamwerk zijn de verantwoordelijke bestuurders,

directeuren en medewerkers van de meldkamers via een briefii geïnformeerd over de nulmeting.

Op 13 en 14 mei 2014 zijn vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd waarin de KLMO en PwC

de aanpak en opzet van de nulmeting hebben toegelicht.

1.3.2. Kick-off meeting

De nulmeting van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond is gestart met een kick-off meeting op 2

juni 2014; zie bijlage A voor een overzicht van de deelnemers. Na een kennismaking zijn de

volgende onderwerpen besproken:

 Toelichting op het functioneren van de meldkamer

 Achtergrond en aanleiding nulmeting

 Beoogd resultaat nulmeting

 Proces/planning nulmeting inclusief mijlpalen

 Toelichting onderzoeksraamwerk en uitvraagformat

 Protocol: op welke wijze worden de resultaten met u tussentijds afgestemd

 Toelichting proces bestuurlijke accordering resultaten nulmeting en komen tot een

maatwerkproces per meldkamer

 Toelichting proces controleverklaringen en inventariseren aanwezige geaccordeerde

financiële gegevens

 Planning werkafspraken per onderwerp

1.3.3. Verdiepende gesprekken

Op verschillende data in de periode 2 juni tot en met 1 oktober 2014 hebben verdiepende sessies

plaatsgevonden op alle thema’s binnen het onderzoeksraamwerk (zie paragraaf 1.4 voor een

toelichting op de thema’s). Hierbij is gebruikgemaakt van een standaard vragenlijst. Bij de

verdiepende sessies is de volgende agenda gehanteerd:

 Toelichting op onderzoeksraamwerk en uitvraagformat.

 Doorspreken onderzoeksitems.

 Welke informatie dient te worden opgeleverd?

 Waar is deze informatie beschikbaar/Wat zijn de achterliggende bronnen?

 Invullen uitvraagformat / beantwoorden vragen; uitgangspunt is gevraagde informatie zo

veel mogelijk tijdens verdiepende sessies zelf te verzamelen en te verwerken.

 Planning en maken werkafspraken; wanneer wordt aanvullende informatie aangeleverd

en door wie?
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1.3.4. Afstemmen interviewverslagen, bestuderen aangeleverde informatie en

opstellen rapportage

Door PwC is een verslag gemaakt van elke verdiepende sessie. De geïnterviewden hebben per

mail het verslag aangevuld en akkoord gegeven. Na (schriftelijk en/ of mondeling) akkoord van

de geïnterviewde zijn de gegevens door PwC verwerkt in voorliggende rapportage.

Daar waar relevante broninformatie beschikbaar was, is gevraagd dit aan te leveren. Bovendien

is waar mogelijk gebruik gemaakt van eerder door de meldkamer aangeleverde informatie, in

het bijzonder informatie aangeleverd in het kader van een onderzoek van de Inspectie van

Veiligheid en Justitie.

Na accordering van de interviewverslagen en aanlevering broninformatie is voorliggende

rapportage opgesteld. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op de interviewverslagen en de

aangeleverde informatie. De informatie ontvangen tot en met 28 oktober 2014 is hierin

verwerkt. Hierbij is bronvermelding toegepast, daar waar het andere bronnen betreft dan de

door geïnterviewden geaccordeerde verslagen van de verdiepende sessies.

Vanuit de verschillende kolommen is de afgelopen maanden constructief meegewerkt en

meegedacht om de gevraagde informatie aan te leveren en te verwerken in een

nulmetingsrapportage die zowel recht doet aan de lokale invulling van de gemeenschappelijke

meldkamer als de vereisten zoals door de Due Diligence Commissie gesteld. Dit bleek lang niet

altijd gemakkelijk gezien de hoge tijdsdruk op het proces en de afwezigheid van sleutelpersonen

tijdens de vakantieperiode. Vanuit PwC hebben we grote waardering voor de bijdrage van de

meldkamer om tot voorliggende nulmetingsrapportage te komen en danken wij betrokkenen

voor hun inzet.

Door PwC is geen accountantscontrole toegepast of beoordelingsopdracht uitgevoerd op de in

deze rapportage opgenomen cijfers.

1.3.5. Accordering resultaten nulmeting

Een belangrijk doel van de nulmeting is zekerheid te krijgen over de gegevens opgenomen in

deze nulmeting rapportage. Deze zekerheid is als volgt bereikt:

1. Een proces van hoor en wederhoor tijdens de nulmeting tussen geïnterviewden en PwC

(accorderen van gespreksverslagen).

2. Een verklaring van de betrokken bestuurders en kolomverantwoordelijken bij de feitelijke

gegevens in de eindrapportage nulmeting.

1.4. Beschrijving van het onderzoeksraamwerk

Conform artikel 41 van het Transitieakkoord dient de nulmeting de bestuurlijk-juridische,

financiële en operationele situatie van afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen.
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In lijn hiermee is het onderzoeksraamwerk langs 6 perspectieven ingericht. Dit sluit aan bij de

programmaorganisatie van de LMO:

1. Governance

2. Diensten, Producten en Organisatie

3. Personeel

4. IM en ICT

5. Huisvesting

6. Financiën

Voor de personele situatie neemt de nulmeting 1 juli 2013 en 31 december 2013 in beschouwing.

Voor de financiële situatie neemt de nulmeting de begroting en realisatie 2012 en 2013, en

begroting 2014 in beschouwing. Voor de overige onderdelen geldt een peildatum van 31

december 2013, tenzij anders vermeld.

1.5. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene kenmerken weergegeven. In de daarop volgende

hoofdstukken worden de resultaten van de nulmeting weergeven conform de indeling van het

onderzoeksraamwerk. Hoofdstuk 3 beschrijft de inrichting van de Governance. Vervolgens

wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de Diensten, Producten en Organisatie.

Hoofdstuk 5 gaat in op Personeel. Hoofdstuk 6 betreft de inrichting van IM en ICT. In hoofdstuk

7 komt Huisvesting aan de orde en tot slot hoofdstuk 8 met het onderdeel Financiën.
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2. Algemene kenmerken

2.1. De meldkamer

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Rotterdam-Rijnmond bestaat uit de verschillende

meldkamers van ambulancezorg (MKA), brandweer (MKB) en politie (MKP). Daarnaast vallen

de actiecentra van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) onder de GMK. Artikel 4 lid

2 onder c van de Gemeenschappelijke Regeling geeft als taak van de VRR aan: “het gezamenlijk

met de politie en de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. inrichten en in

standhouden van de gemeenschappelijke meldkamer” iv.

Figuur 2.1: Overzicht Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2.2. Algemene kengetallen

Kenmerk P Bron

Grootte Veiligheidsregio (km2) 2.609,28 CBS 2013

Aantal inwoners Veiligheidsregio 1.266.825 CBS 2013

Aantal gemeenten 16 Imergis Kaartmateriaal

Brandweerkazernes 69 Imergis Kaartmateriaal

Ambulancestandplaatsen 13 Imergis Kaartmateriaal

Exploitatielasten Veiligheidsregio 2012 € 126.148.000 Jaarverslag Veiligheidsregio 2012

Tabel 2.1: Algemene kengetallen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
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Gemeente Inwonertal

Lansingerland 56.506 Bernisse 12.398

Maassluis 31.985 Spijkenisse 72.375

Vlaardingen 70.905 Albrandswaard 25.101

Schiedam 76.126 Barendrecht 47.371

Capelle a/d IJssel 66.024 Ridderkerk 45.330

Krimpen a/d IJssel 28.855 Brielle 16.320

Rotterdam 616.294 Hellevoetsluis 39.086

Westvoorne 13.890 Goeree-Overflakkee 48.259

Tabel 2.2: Inwoneraantallen per gemeente iii

2.3. Locatie

De meldkamer is gevestigd in het World Port Center (WPC) aan de Wilhelminakade 947 te

Rotterdam. In het kader van de voorgenomen samenvoeging met de meldkamer Zuid-Holland

Zuid, zal de meldkamer Zuid-Holland Zuid zich op termijn ook vestigen in de locatie van de

GMK RR in het WPC.
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3. Governance

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de sturing voor deze meldkamer is vormgegeven.

Achtereenvolgens komt aan de orde:

 de juridische structuur; dat wil zeggen hoe is de meldkamer ingebed in een

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen?

 de besluitvormingsstructuur waaronder een beschrijving van de bevoegdheden van

functionarissen en organen ten aanzien van het nemen van besluiten;

 de specifieke invulling van de governance bij opschalingssituaties met GRIP-niveau

(multi opschaling);

 de wet- en regelgeving welke op de meldkamer van toepassing is;

 andere instrumenten en maatregelen voor sturing en beheersing die van toepassing zijn

(zoals kwaliteitsstandaarden, managementinformatie et cetera).

3.1. Juridische structuur

De juridische structuur van de gemeenschappelijke meldkamer Rotterdam-Rijnmond kan, op

hoofdlijnen als volgt worden gekarakteriseerd: de gemeenschappelijke meldkamer bestaat niet

als formele zelfstandige juridische organisatie. De meldkamer is ingebed in een

Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, vastgesteld

door het Algemeen Bestuur in maart 2006 en herzien op 16 december 2013iv.

De eindverantwoordelijkheid over het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer en de 112-

centrale ligt bij de VRR. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de GMK zijn

verankerd binnen de VRR, waarbij de operationele diensten hun eigen wettelijke

verantwoordelijkheid blijven behouden.

Tussen het Algemeen Bestuur van de VRR en het (voormalige) Regionaal College van Politie

Rotterdam-Rijnmond (thans Nationale Politie) is een samenwerkingsconvenantv gesloten.

Hierin zijn afspraken vastgelegd over onder meer de multidisciplinaire samenwerking en het

beheer van de meldkamer. Afstemming tussen politie en VRR vindt plaats via een gezamenlijk

directieoverleg.

De regionale ambulance voorziening (RAV) wordt verzorgd door de Coöperatie AmbulanceZorg

Rotterdam-Rijnmond U.A. (AZRR). Tussen AZRR en de VRR is een overeenkomst afgesloten,

waarin de afspraken ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en

onderlinge afstemming en coördinatie zijn vastgelegd vi. Afstemming tussen de RAV en MKA

vindt plaatst via een tactisch managementoverleg. Verder kennen zowel de coöperatie AZRR als

de RAV een bestuur. De coöperatie kent ook een Raad van Toezicht.
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Tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer en Brandweer Rotterdam-Rijnmond (BRR) is een

Service Level Agreement (SLA) afgesloten op 3 februari 2010vii. In deze SLA zijn afspraken

gemaakt over de dienstverlening door de GMK aan de BRR. Dit betreffen de volgende diensten:

primaire meldkamerdiensten; operationeel databeheer; technische- en functioneel-beheer van

uitwijklocatie en actiecentrum; informatiediensten; en C2000 randapparatuurbeheer.

Tussen de VRR en de GMK is een SLA afgesproken, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt

over de opschalingstaken van de meldkamer.

3.2. Besluitvormingsstructuur

Hieronder volgt een schematische weergave van de organisatie van de VRR en meldkamer:

Figuur 3.1: Organogram VRR en meldkamer RR vereenvoudigde weergave viii

De burgemeesters van alle 16 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het

Algemeen Bestuur (AB) van de VRR en stellen de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de

financiële kaders vast. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door zes leden van het AB.

Het DB draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het AB neemt. De

burgemeester van Rotterdam is voorzitter van zowel het AB als het DB.

De Veiligheidsdirectie is belast met multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de

voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding en is uit dien hoofde het primaire

adviesorgaan van het bestuur. Hier komen ook grip-evaluaties aan de orde of allerlei

beleidsplannen op multigebied. Het kan zijn dat hier wel eens meldkamer gerelateerde

onderwerpen aan bod komen, maar er zijn volgens de meldkamer nauwelijks onderwerpen die
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rechtstreeks vanuit het ‘going concern’ van de meldkamer bij het VD op de agenda worden

geplaatst. De Veiligheidsdirectie bestaat uit tien vaste leden: algemeen directeur; politiechef van

de regionale eenheid; directeur brandweer; directeur publieke gezondheid/ directeur GHOR;

Port Security Officer/ De Rijkshavenmeester; directeur milieudienst DCMR; vertegenwoordiger

van het OM; vertegenwoordiger gemeente Rotterdam; coördinerend gemeentesecretaris namens

de gemeenten; en de directeur van de Risico- en Crisisbeheersing iv.

De Directieraad, bestaande uit de algemeen directeur en de leden van de directie, draagt zorg

voor het integraal beheer.

Het Directieteam Gemeenschappelijke Meldkamer (DT GMK) is het hoogste gremium

inzake de meldkamer. Het DT is verantwoordelijk voor de strategisch/tactische besluitvorming

inzake de meldkamer. De meldkamer staat onder leiding van een directeur. De directeur heeft

namens het DT GMK de dagelijkse leiding van de GMK RR en draagt zorg voor de uitvoering

van het beleidsplan conform de protocollering en is verantwoordelijk voor de operationele

aansturing en opschaling1. In het DT GMK hebben naast de directeur GMK de volgende leden

zitting: vertegenwoordiger namens de Politiechef eenheid Rotterdam, de directeur Brandweer,

de directeur RAV en de algemeen directeur VRR.

Onder de Directeur GMK valt het Hoofd GMK. Het Hoofd GMK gaat (in eerste instantie)

over het personeel van zowel de VRR als van de politie:

 Ten aanzien van het personeel dat in dienst is bij de VRR stemt het hoofd GMK af in de

VRR-lijn. Uiteindelijk is de Directeur GMK verantwoordelijk.

 Ten aanzien van het personeel dat in dienst is bij de politie stemt het hoofd GMK af in de

politielijn met het diensthoofd EXO of diens plaatsvervanger (meldkamer politie valt

onder EXO).

Het Managementteam GMK (MT GMK) wordt gevormd door het Hoofd GMK, Hoofd

Bedrijfsvoering en de kolomverantwoordelijken (chefs MKA, MKB en MKP) en houdt zich

voornamelijk bezig met multi-zaken, incidenten, planning, landelijke ontwikkelingen en beheer

van de meldkamer. Dit MT is operationeel verantwoordelijk voor de meldkamer.

De MKP heeft een eigen Directie Management Team (DMT). Het DMT MKP vindt wekelijks

plaats.

De MKA en de MKB hebben een gezamenlijk tactisch-management overleg (TMO). Het TMO

tussen RAV en MKA vindt tweewekelijks plaats (1 keer met besluitvorming en 1 keer

informerend). Daarnaast vergadert het bestuur van de RAV (coöperatie AZRR) maandelijks.

1 Een groot aantal van deze taken is gemandateerd aan het hoofd van de meldkamer.
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Verder bestaat er een stafoverleg GMK waarin de controller, het hoofd bedrijfsvoering en P&O

vertegenwoordigd zijn.

In eerste instantie worden kolom specifieke zaken behandeld door de verantwoordelijke

kolomchef. Multi-aangelegenheden worden besproken in het MT GMK of DT GMK.

Sturing vindt plaats op basis van onder meer de MARAP en kwartaalrapportages.

3.3. Bevoegdheden

3.3.1. Strategisch niveau

De meldkamer kent haar eigen directieteam (DT GMK) voor strategisch/tactische

besluitvorming. Dit orgaan, onder voorzitterschap van de Algemeen Directeur VRR, stemt af

met de hoofden van de betrokken diensten: Directeur Politie, Directeur Meldkamer, Directeur

Brandweer, Directeur RAV en hoofd GMK.

3.3.2. Tactisch niveau

Er is sprake van een MT GMK. Dit MT is operationeel verantwoordelijk voor de meldkamer. Het

Hoofd GMK is voorzitter van dit MT. Binnen het MT zijn de verschillende kolommen

vertegenwoordigd door hun kolomchefs en het Hoofd Bedrijfsvoering.

3.3.3. Operationeel niveau

Tussen de kolommen worden onderling afspraken gemaakt over de operationele aansturing.

Afstemming vindt in eerste instantie plaats via het kolomhoofd. Onderlinge afstemming tussen

de centralisten vindt vaak informeel plaats.

3.4. Governance bij opschaling

De taken en bevoegdheden van de diverse partijen in de regio bij crisis voor sturing op

operationeel, tactisch en strategisch niveau staan beschreven in de Gecoördineerde Regionale

Incidentenbestrijdingsprocedure Rotterdam-Rijnmondix (GRIP-regeling RR). Deze is gebaseerd

op het landelijk Referentiekader GRIP. Daarnaast is de GRIP-regeling RR een uitwerking van de

in het Regionaal Crisisplan beschreven multidisciplinaire hoofdstructuur. De regeling is

bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio.

3.5. Wet- en regelgeving

Voor de meldkamer Rotterdam-Rijnmond is landelijke wet- en regelgeving van toepassing zoals

de Wet Veiligheidsregio’s. Naast deze landelijke wet- en regelgeving zijn er geen specifieke zaken

anders dan verschillende GB-regelingen van toepassing, met name ten aan zien van speciale

incidenten (CIN-regeling) en is een Gemeenschappelijke Regeling bestuurlijk vastgelegd voor de

Gezamenlijke Brandweer in het Haven- en Industriegebied. De betrokken partijen zijn onder
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andere: de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de bedrijven in het

haven en industriegebied en de Gezamenlijke Brandweer.

3.6. Sturing en beheersing

3.6.1. Kwaliteitsstandaarden

De hele meldkamer is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Daarnaast is de witte kolom Harmonisatie

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) ISO 9001 gecertificeerd. In lijn met de ISO-

normen en HKZ-normen wordt jaarlijks het kwaliteitssysteem beoordeeld door de directie. De

bevindingen van deze beoordeling zijn vastgelegd in de Management Reviewx.

3.6.2. Ondersteunende managementfuncties

De meldkamer heeft haar eigen ondersteunende organisatie, en bestaat onder andere uit

functies rondom staf, ICT en Informatiemanagement en Financiën:

 De meeste stafmedewerkers worden ingezet vanuit de Veiligheidsregio voor de

meldkamer. Dit betreft onder andere een secretaresse, een medewerkers Servicecentrum,

een beleidsmedewerker, een kwaliteitsmedewerker, een opleidingscoördinator, een

netfunctioneel beheerder en een beheerder data.

 De functies P&O en Financiën worden ingehuurd vanuit de ‘moederorganisaties’ (VRR en

PRR) en worden doorbelast aan de GMK-RR.

 De overige ondersteunende managementfuncties zijn in dienst.

De bekostiging van de stafmedewerkers gaat via een overheadvergoeding. Deze wordt bepaald

door een verdeelsleutel van (60/20/20) over de taken en (50/50) voor personeel.

De VRR heeft het beheer over de multisystemen. Dit wordt financieel verrekend op basis van

een verdeelsleutel.

3.6.3. Management informatie

Er zijn MARAP's aanwezig die worden gebruikt voor het directieoverleg. Daarnaast wordt

gebruikgemaakt van tussentijdse maandrapportages en incidentele rapportages met

operationele sturingsinformatie. Deze rapportages worden opgesteld door de beheerafdeling van

de meldkamer.

Voor de MKP worden onder andere de volgende KPI’s gebruikt: Dienstverlening aan de burger,

90% PRIO 1 meldingen op tijd ter plaatse en aantallen meldingen, incidenten en uitgiftes.

Voor de MKB wordt gerapporteerd op basis van opkomsttijd en zorgnorm en over aantallen

meldingen, incidenten en uitgiftes. Betrokkenen geven aan dat de replica server voor MKB qua

functionaliteit moet blijven bestaan in het geval wordt overgaan naar een landelijk op
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GMK/NMS gebaseerd systeem daar deze van wezenlijk belang is voor de operationele

aansturing van de brandweer.

De MKA stuurt op informatie uit GMS. Betrokkenen geven aan dat door gebrek aan een

replicatieserver (voor MKA) geen real-time informatie kan worden gebruikt om op te sturen.

Verder wordt aangegeven dat MKA ook informatie vanuit de replica server MKB gebruikt voor

onder andere het elektronische ritten formulier en dergelijke. Verder rapporteert MKA over

aantallen meldingen, incidenten en uitgiftes.

3.6.4. Planningsdocumenten: jaarplannen, begroting 2014

Er is een jaarplan en een begroting VRR met een programmadeel voor de meldkamer (inclusief

KPI's).

De volgende planningsdocumenten zijn ontvangen:

 VR 2012 Begroting;

 VR 2013 Begroting;

 VR 2014 Begroting; en

 Jaarplan 2014.

3.6.5. Verantwoordingsdocumenten

De volgende verantwoordingsdocumenten zijn ontvangen:

 Jaarverslag VR 2012; en

 Jaarverslag VR 2013.

3.7. Terugblik en vooruitblik ontwikkelingen

Verbeterprogramma’s

De besturen van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en de politie-

eenheid Rotterdam hebben besloten de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-

Rijnmond en Meldcentrale Zuid-Holland Zuid voor te bereiden. Dit initiatief is in 2012 ingezet

om te komen tot een samenvoeging van beide meldkamers in de lijn van de Landelijke

Meldkamerorganisatie (LMO). Hiertoe is een projectplan opgesteld waarin mogelijkheden tot

verbetering van een samengevoegde meldkamer in Rotterdam zijn opgenomen 11.

In de managementrapportages zijn in het kader van het kwaliteitssysteem actiepunten en

verbetermaatregelen opgenomen x.

De meldkamer geeft verder aan dat sinds 2009 het aantal meldingen is gestegen, terwijl het

aantal fte gelijk is gebleven.
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Een andere ontwikkeling is het verplicht stellen van verpleegkundige centralisten voor alle

meldingen, zowel 112 als overige, betreffende de MKA. Dit moest op basis van de Tijdelijke Wet

AmbulanceZorg (TWAZ) worden geïmplementeerd terwijl de formele formatie daar niet op is

aangepast.

De VRR kent verder een GRIP evaluatie en verbeterpunten voor de meldkamer.

Daarnaast lopen de volgende programma's:

 MKA: verbeterprogramma planningssysteem besteld vervoer; DIA (RAV en MKA);

Optima Predict en Optima Live voor inzetbepaling.

 MKB: programma met multi-inzetbaar voertuig voor rood en wit; proeftuinen; en

herschikking van KVT.

Risico’s huidige transitie

De meldkamer spreekt zich als volgt uit ten aanzien van risico's c.q. onduidelijkheden:

 Het risico van de continuïteit. Door de veranderingen voor de organisatie zoals de

reorganisatie van de Nationale Politie en de LMO verlaten werknemers de meldkamer.

Het is onduidelijk wat er met de politie intake centralisten gebeurt (schaal 5). De

meldkamer spreekt haar voorkeur uit voor stroomlijnen van de vorming van de Nationale

Politie met de transitie LMO om te voorkomen dat politiemedewerkers twee keer een

grote verandering moeten ondergaan.

 De beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Het (eventueel) centraliseren van

het technisch beheer kan volgens de betrokkenen zorgen voor operationele risico's. De

betrokkenen geven aan dat zij van mening zijn dat technisch beheer op de meldkamer

aanwezig moet zijn. De informatieposities tussen de kolommen en de rechten voor het

gebruik van de onderlinge informatie zijn een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de

LMO.

 Onduidelijkheid ten aanzien van de (bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid in

combinatie met de bestaande prestatieafspraken over onder meer het tijdig leveren van

de juiste informatie (dit in relatie tot onder meer de aanrijtijden).

 De herpositionering van de VRR ten gevolge van het overhevelen van de werkzaamheden

naar de LMO. Dit heeft te maken met onduidelijkheid over waar de 'knip' komt te liggen

tussen de verschillende processen, taken en afspraken van meldkamer, bijvoorbeeld ten

aanzien van de aansluiting van bij multi-processen en activiteiten die de meldkamer nu

doet voor de VRR.

 Het risico van gegevensoverdracht. De RAV is iedere vijf jaar onderhevig aan een

aanbestedingsprocedure. In de toekomst zouden andere partijen theoretisch gezien ook

op deze vergunning kunnen inschrijven. De RAV wil daarom expliciete afspraken met de
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LMO dat de data van de regio niet kunnen worden overgenomen door andere regio's in

verband met hun concurrentiepositie.

 Het doen van investeringen ten tijde van de transitieperiode. Er moet geïnvesteerd

worden in de meldkamer, maar het is onduidelijk hoe de LMO omgaat met deze

investeringen en of hier een financiële vergoeding voor komt. Hoe langer de transitie

duurt, hoe meer investeringen niet langer kunnen worden uitgesteld.

3.8. Contracten

In bijlage D staan alle contracten die beschikbaar zijn gesteld, met een waarde groter dan

€ 20.000 en/of contracten die als risicovol zijn aangemerkt. Per contract wordt aangegeven

welke partijen betrokken zijn, wordt er een omschrijving gegeven van de inhoud van het

contract en wordt de datum van het sluiten van het contract getoond.
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4. Diensten, producten en
organisatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de producten en diensten zijn die de meldkamer levert

(inclusief eventuele substantiële speciale taken), hoe de operationele processen zijn ingericht,

welke protocollen worden toegepast en hoe opschaling is georganiseerd. Daarnaast wordt

beschreven welke operationele stuurinformatie beschikbaar is.

4.1. Algemeen

De meldkamer Rotterdam-Rijnmond is volledig gecoloceerd, op basis van dedicated meldtafels.

Er is geen sprake van multi-intake.

Aanname van 112-vast gebeurt door de politiekolom. 0900-8844 wordt aangenomen op het

Politie Service Center. Aanname en intake gebeurt op fysiek gescheiden meldtafels.

Organisatie Politie Brandweer Ambulance Totaal

Aantal centralisten (fte) –(2014)xiii 66,5 18,0 26,8 111,3

Aantal meldtafels xiii 19* 4 6 29

Aantal meldtafels t.b.v. opschaling xiii 6** 2*** 15****

Aantal CaCo’s (headcount) xi 14 8 5 27

* Inclusief 2 meldtafels voor de CaCo’s, 4 meldtafels waar de 112-centralisten en de RTIC-medewerkers

zitten. Van de 2 meldtafels voor de CaCo’s, is 1 meldtafel als multi-gebruik toegewezen.

** Dit betreft meldtafels voor de Staf Grootschalige Bijzondere Optreden politie

*** Dit betreft meldtafels voor de actiecentra Brandweer/Ambulancezorg/GHOR

**** Dit is inclusief meldtafels in de kamers chef politie en brandweer van de GMK (5) en het Regionaal

Operationeel Centrum en Regionaal Beleidsteam (2).

Opmerking: Aanvullend op de 44 meldtafels, beschikt de GMK RR over 4 additionele meldtafels bij

technisch beheer van de GMK RR. Alle meldtafels hebben ook voorzieningen voor C-2000xii

Tabel 4.1: Aantal centralisten, meldtafels en CaCo’s xiii

Het havengebied van Rotterdam valt binnen het werkgebied van de meldkamer. Bepaalde taken

voor dit gebied worden uitgevoerd door de Zeehavenpolitie (ZHP), onderdeel van de Nationale

Politie. De ZHP heeft onder andere grensbewaking als taak en voert dit uit vanuit een separaat

Operationeel Centrum (meldkamer). De ZHP zet eigen eenheden in, welke wel inzichtelijk zijn

voor de blauwe kolom op de meldkamer Rotterdam-Rijnmond. Noodhulp en politieprocessen

binnen het havengebied zijn verder binnen de GMK RR verankerd.

Verder biedt het Havenbedrijf ondersteuning door middel van de inzet van blusboten. De

meldkamer participeert ook in de zogenaamde 'burenhulp’.
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Naar verwachting zal de verdeling van taken met betrekking tot het havengebied in de toekomst

niet veranderen. Naast de Zeehavenpolitie heeft de meldkamer onder meer contacten /

afspraken met het Haven Coördinatie Centrum (HCC), het Kustwachtcentrum (KWC), en de

Dienst Centraal Milieubeheer Rotterdam (DCMR) xiv.

4.2. Producten en diensten

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen, registreren

en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige

hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat

hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’.

Wat de reikwijdte is van de taken van een meldkamer is niet nader in de wet omschreven. In de

praktijk is terug te zien dat meldkamers hiervoor een passende invulling kiezen die aansluit op

de lokale behoeften. Daarbij geldt dat het procesbegrip een lokale definitie kan kennen die kan

afwijken van hoe er in andere regio’s over processen wordt gesproken. Om te borgen dat de

beschrijving van de diensten en producten van de meldkamer uniform wordt opgesteld is een

referentiemodel gehanteerd. Dit referentiemodel is een sterk vereenvoudigde weergave

van de kern van de meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen (veelal

ICT-beheer). Dit model is onderstaand weergegeven:

Figuur 4.1: Referentiemodel meldkamerprocessen sterk vereenvoudigde weergave

Aanname Intake Uitgifte OpschalingOndersteuning
/ buddy

Invulling Politie kolom

Invulling Brandweer kolom

Invulling Ambulance kolom

PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)

Noodhulp
verzoeken
112

Noodhulp
Verzoeken
Hulpverleners /
Instanties / PACS

Bijzondere
verzoeken
(besteld vervoer)

Automatische
meldingen (o.a.
Brand)

Invulling KMAR kolom

NB: Activiteiten die naar hun aard een multi invulling kennen (opschaling) zijn niet afzonderlijk weergegeven
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Indien dit model wordt toegepast voor de meldkamer Rotterdam-Rijnmond, is de inrichting op

hoofdlijnen als volgt:

Figuur4.2: Referentiemodel meldkamerprocessen voor GMK RR sterk vereenvoudigde weergave

In de hiernavolgende beschrijving wordt per kolom de inrichting van de meldkamerprocessen

beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de meldingsclassificaties en prioriteitklassen die worden

gehanteerd en eventuele speciale (inbestede of uitbestede) taken. Vervolgens wordt de wijze

waarop opschaling (multi) wordt vormgegeven toegelicht evenals de processen die

ondersteunend zijn aan het meldkamerproces.

4.2.1. Invulling ambulancekolom van de meldkamer

Aanname van 112-meldingen voor de MKA gebeurt door de politie. De MKA regelt ook het

besteld vervoer voor het verzorgingsgebied.

De MKA hanteert de referentie-procesterminologie voor ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’,

‘Ondersteuning’ en ‘Opschaling’. Verder hanteert de meldkamer de Landelijke Melding

Classificaties 1.4 en wordt GMS versie 4.11 gebruikt.

Er zijn digitaal opvraagbare proces- en procedurebeschrijvingen beschikbaar. Momenteel wordt

gewerkt aan een update van deze werkinstructies.

Er is een oefenplan aanwezig. Verder worden centralisten ook ingezet tijdens GHOR-oefeningen

via de MKA OTO-groep. De RAV stelt jaarlijks een opleidingsplan op en draagt zorg voor de

uitvoering, dit plan heeft ook betrekking op de medewerkers van de ambulancediensten en de

MKA vi.

De totale GMK heeft een OTO-plan.

Intake en uitgifte

Bij intake worden de NAW-gegevens van de melder opgevraagd en de aard en omvang van het

incident vastgesteld. Intake en uitgifte vinden plaats op fysiek gescheiden tafels. Tijdens de

Aanname Intake Uitgifte OpschalingOndersteuning
/ buddy

Invulling Politie kolom

Invulling Brandweer kolom

Invulling Ambulance kolom

PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)

Noodhulp

verzoeken
112

Noodhulp
Verzoeken

Hulpverleners /

Instanties / PACS

Bijzondere
verzoeken

(besteld vervoer)

Automatische

meldingen (o.a.
Brand)
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standaard- en piekbezetting zijn twee meldtafels actief voor de intake. Tijdens standaard- en

piekbezetting zijn twee meldtafels actief voor de uitgiftefunctie.

Tijdens de intake wordt gebruikgemaakt van ProQA. ProQA wordt niet gebruikt voor meldingen

die vanuit de huisarts komen of voor besteld vervoer. In het geval van overloop kan een andere

meldtafel de intake- dan wel uitgiftefunctie overnemen.

Uitgifte vindt plaats tijdens de geprotocolleerde uitvraag (ProQA). Bij de uitgifte wordt

gebruikgemaakt van het inzetvoorstel en het voertuigvoorstel dat wordt gegenereerd door GMS.

Eventueel kan de centralist op de meldkamer bepalen of er met het oog op paraatheid een

andere eenheid moet rijden. Voor de inzetbepaling wordt ook de LUT (Landelijke Urgentie

Tabel) gebruikt.

De regie blijft bij de meldkamer totdat de ambulance ter plaatse is. Vaak loopt ook de verlengde

intake door totdat de ambulance ter plaatse is. Het wijzigen van de statussen van ambulances

(inmelden) vindt automatisch plaats.

Bij reanimatie wordt gewerkt met ‘first responders’. Dit betekent dat in het geval van een

reanimatie ook politie- en brandweereenheden worden gealarmeerd. Daarnaast kan in het geval

van een trauma de helikopter worden ingezet.

Naast ProQA wordt onder andere gebruikgemaakt van een module besteld vervoer, C2000,

Telefonie en Tensing-GIS/ CityGIS2. Alarmering van hulpverleners gebeurt door middel van

P2000.

De MKA levert ook ondersteuning in de vorm van de ‘lifeline-functie’.

Opschaling

Monodisciplinaire opschaling vindt voornamelijk plaats op het actiecentrum

Brandweer/Ambulancezorg/GHOR op het World Port Center. Binnen het MKA actiecentrum

heeft ook de GHOR een eigen meldtafel. In het geval van een incident wordt de piketcentralist

gebeld.

Uitbesteding

Er vindt geen uitbesteding van standaardtaken plaats aan andere kolommen of externe partijen.

Speciale taken

De leidinggevende van de MKA kan zelf contact opnemen met een externe partij voor het

leveren van een ambulance met bemanning voor besteld vervoer in het geval sprake is van

onderbezetting of forse drukte bij de RAV.

2 Op de meldkamer wordt Tensing-GIS gebruikt. De wachtcommandanten politie maken gebruik van
City-Gis om hun eenheden te kunnen zien!
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De MKA zet ambulances in voor besteld vervoer en voor vergunningsplichtige evenementen. De

vergunningen voor dergelijke evenementen worden afgegeven door de gemeente met advies van

de GHOR. Aan de meldkamer wordt doorgegeven hoeveel en welke ambulances tijdens het

evenement worden ingezet. Deze ambulances zijn ‘boven paraatheid’ aanwezig, maar kunnen bij

hoge nood ook elders worden ingezet.

Voor verdere uitwerking van speciale taken verwijzen we naar bijlage F.

Prioriteitsklassen

Door middel van ProQA wordt een code gegenereerd die de aard en omvang van het incident

aanduidt. Aansluitend hanteert de MKA de prioriteitsklassen A1, A2, B1, B2. Verder wordt BLS

1, 2, 3 gehanteerd voor het besteld vervoer.

Indien de uitgifte gebeurt door een niet-verpleegkundig centralist, dan wordt altijd uitgegeven

op A1. Een verpleegkundige kan dan bepalen of in een later stadium kan worden afgeschaald of

niet.

4.2.2. Invulling brandweerkolom van de meldkamer

De MKB hanteert de referentie-proces terminologie voor ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’,

‘Ondersteuning’ en ‘Opschaling’. Verder hanteert de meldkamer de Landelijke Melding

Classificaties 1.4 en wordt GMS versie 4.11 gebruikt. De LMC wordt lokaal aangepast door het

invullen van verschillende karakteristieken en negen vrij kiesbare scenario’s. Ook de Model

Alarmregeling wordt toegepast.

Er zijn digitaal opvraagbare proces- en procedurebeschrijvingen beschikbaar. Momenteel wordt

gewerkt aan een update van deze werkinstructies.

Intake en uitgifte

Aanname van 112-meldingen gebeurt door de politie. Bij intake worden de NAW-gegevens van

de melder opgevraagd en de aard en omvang van het incident vastgesteld. Er wordt geen

protocol gebruikt voor de intake.

Intake en uitgifte vinden plaats op fysiek gescheiden tafels. In het geval van overloop kan de

intakefunctie worden overgenomen door de andere meldtafel. Tijdens de standaard- en

piekbezetting is er één meldtafel actief voor de intake en één meldtafel voor uitgifte.

De uitgiftecentralist controleert het inzetvoorstel en alarmeert de voertuigen. De MKB moet

opletten of een voertuig zich binnen 4 minuten inmeldt na alarmering. De MKB centralist

initieert ook restdekking. Alarmering van hulpverleners vindt plaats via P2000 en

communicatie via Communicator (sms) en C2000. Het inzetvoorstel van de eenheid is

gebaseerd op de kazernevolgordetabel (KVT) en het zogenaamde vakkenbestand van de

eenheden. Dit geldt ook voor speciale incidenten (CIN) zoals een vliegtuigprocedure of tunnel-
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incidenten. Ook bij evenementen waarbij delen van het gebied moeilijk bereikbaar zijn, wordt

tijdelijk een aparte KVT gemaakt.

In principe blijft de regie bij de meldkamer totdat een leidinggevende ter plaatse is, maar dit is

niet formeel vastgelegd. De meldkamer is verantwoordelijk voor het opschalen dan wel

afschalen totdat de OVD ter plaatse is.

De MKB levert ook ondersteuning in de vorm van de ‘lifeline-functie’.

Opschaling

Het proces opschaling is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces. De monodisciplinaire

opschaling vindt voornamelijk plaats in het actiecentrum brandweer/ambulancezorg/GHOR op

het World Port Center. Opschaling loopt via de CaCo of via de mono-kolom.

Uitbesteding

De roosterplanning van de MKA en de MKB wordt gedaan door het roosterbureau van de

ambulance3. Verder worden geen standaardtaken uitbesteed aan externe partijen.

Speciale taken

CIN-melding en -alarmering wordt uitgevoerd door de MKB. Daarnaast doet de MKB de uitgifte

van blusboten van het Havenbedrijf.

Sinds 1 mei 2014 wordt het Veiligheid Informatie Centrum (VIC) gebruikt. Dit systeem houdt

het veiligheidsniveau van de regio in de gaten. De gegevens uit het VIC worden gebruikt om het

GIS-scherm te voeden. Het VIC is aanwezig op de werkvloer van de meldkamer, maar maakt

daar geen onderdeel van uit. Het VIC verwerkt ook informatie voor de MKA. Deze informatie

dient echter alleen ter ondersteuning van het bestuur en levert geen diensten voor de eenheden

op straat.

Voor verdere uitwerking van speciale taken verwijzen we naar bijlage F.

Prioriteitsklassen

De prioriteitsklassen PRIO1, PRIO2 en PRIO3 worden gehanteerd zoals vastgesteld in de

brancherichtlijnen en zoals gebruikt binnen LMC 1.4.

4.2.3. Invulling politiekolom van de meldkamer

De politiekolom voert de standaardtaken ‘aanname’, ‘intake’, ‘uitgifte’, ‘ondersteuning’, en

‘opschaling’ uit. Hierbij wordt de referentie-proces terminologie gehanteerd. De taak

‘veredeling’ zou kunnen worden toegevoegd aan de standaardtaken van de meldkamer. De MKP

gebruikt de Landelijke Melding Classificatie 1.4 en GMS versie 4.11.

3 Medio 2014 wordt dit weer gedaan door een planner van de GMK RR met behulp van roosterweb.
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Er zijn up-to-date proces- en procedurebeschrijvingen aanwezig. Deze zijn digitaal beschikbaar

voor de centralist.

Er is geen mono-oefenplan aanwezig voor de meldkamer. Er is wel een OTO-werkgroep (multi).

Onder andere de uitwijk naar meldkamer Haaglanden (de Yp) wordt in multi-verband geoefend.

Bij uitwijk gaan centralisten van de GMK RR naar de YP. Dat moet 72 uur operationeel voor

Rotterdam-Rijnmond kunnen functioneren. GMK RR centralisten kunnen hun specialistische

kennis voor het Havengebied inzetten. Kennis van het Havengebied is daarmee geborgd.

Intake en uitgifte

Het proces aanname is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces. Bij een melding voor

politie blijft de melding binnen de blauwe kolom. De centralist die de aanname verzorgt, voert

ook de eerste intake uit. De verlengde intake gebeurt door een intakecentralist. Intake en uitgifte

vinden plaats op fysiek gescheiden tafels. De standaardbezetting voor intake is vier

intakecentralisten. De uitgiftefunctie wordt uitgevoerd door één centralist met een buddy en een

supervisor.

Bij intake worden de NAW-gegevens van de melder opgevraagd en de aard en omvang van het

incident vastgesteld. Er wordt geen protocol gebruikt voor de intake. De MKP voert ook een

verlengde intake uit.

De uitgiftecentralist stelt vast welke eenheid moet rijden. De regie blijft bij de meldkamer totdat

de leidinggevende ter plaatse is. Er wordt geen geautomatiseerd systeem gebruikt om de inzet te

bepalen.

De MKP levert ook ondersteuning in de vorm van de ‘lifeline-functie’.

Daarnaast is RTIC van de politie aanwezig in de meldkamer. De RTIC-activiteiten worden

uitgevoerd voor de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De RTIC-

activiteiten worden uitgevoerd op 4 fysiek gescheiden tafels. Aangezien RTIC formeel onderdeel

is van de RIO gebruikt de RTIC andere informatiesystemen dan de rest van de meldkamer.

Opschaling

Het proces opschaling is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces in het geval van niet-

geprepareerde opschaling. De monodisciplinaire opschaling vindt voornamelijk plaats op het

kolom-specifieke actiecentrum. Bij een mono-opschaling ligt de verantwoordelijkheid bij een

‘supervisor’ die een gedefinieerd protocol uitvoert. Dit zal in de toekomst door de Officier van

Dienst Operationeel Centrum (OVD-OC) gebeuren.

Uitbesteding

Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een andere kolom of aan een externe partij.
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Speciale taken

Voor geplande gebeurtenissen levert de meldkamer centralisten. Hierbij kan gedacht worden

aan voetbalwedstrijden in de Kuip, of SGBO gebeurtenissen. Daarnaast levert de meldkamer ook

centralisten bij ME inzet. Voor verdere uitwerking verwijzen wij naar bijlage F.

Prioriteitsklassen

De prioriteitsklassen PRIO1, PRIO2, PRIO3 en PRIO4 worden gehanteerd.

 PRIO 1: Binnen 15 minuten ter plaatse, met optische- en geluidssignalen

 PRIO 2: Direct rijden zonder optische- en geluidssignalen

 PRIO 3 en 4: Worden afgevangen door het Politie Service Centrum en in sommige

gevallen decentraal door de districtsbureaus.

4.2.4. Opschaling en CaCo

De meldkamer schaalt multi op vanaf GRIP 0. Binnen het gebouw bestaan mono-actiecentra. Bij

het opschalen volgens GRIP worden functionarissen van verschillende disciplines gealarmeerd

door middel van de MMARR xiv. Bij mono-opschaling schaalt de kolom op naar haar eigen

actiecentrum. In het geval van een multi-opschaling wordt het Regionaal Operationeel Centrum

gebruikt (ROC). Bij een multi-opschaling wordt de coördinatiefunctie op de meldkamer

opgepakt door de CaCo. Er zijn altijd centralisten op piket voor opschaling, zowel van de VRR

als van de politie.

De meldkamer heeft 27 Calamiteiten Coördinatoren. De CaCo’s worden ingezet nadat zij een

opleiding hebben voltooid en zijn gecertificeerd. Daarnaast vindt jaarlijks bijscholing plaats en

wordt een CaCo-dag georganiseerd ten behoeve van kennisdeling. De CaCo’s zijn 95% van de

tijd boven formatie ingeroosterd en worden voor 60% geleverd door de politie en voor 40% door

de VRR.

Een uitzondering op de mono-intake geldt tijdens zogenaamde CIN-meldingen. Bij dergelijke

speciale incidenten gebeurt de intake door de politiekolom, maar kunnen de brandweer, het

Havenbedrijf, de MKA en de DCMR meeluisteren via een conference call faciliteit.

Een uitzondering op de colocatie van de meldkamer geldt tijdens Oud en Nieuw en storm.

Tijdens dergelijke gebeurtenissen wordt de uitgifte functie van de meldkamer decentraal belegd

bij bureaus / kazernes van de brandweer en politie.

4.2.5. PIOFACH-samenwerking en -uitbesteding

Er bestaat een PIOFACH-samenwerking op de volgende onderdelen:

 ‘Automatisering’ met Dienst ICT; de meldkamer heeft een apart contract voor het

technisch beheer van de meldkamer. Een deel van de automatiseringstaken wordt
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uitgevoerd door de Dienst ICT (voorheen vtsPN Zuid West). Voor verdere details, zie

hoofdstuk 6.

 ‘Huisvesting’ met de meldkamer Haaglanden (de Yp); er kan worden uitgeweken naar

locatie “De Yp”. Deze locatie biedt fall-back op de vijf primaire processen.

 Overige ondersteunende diensten en facilitair management worden geregeld via de VRR.

4.2.6. Bovenwettelijke taken

Naast de standaardtaken zoals vermeldt in het referentiemodel geeft de meldkamer Rotterdam-

Rijnmond aan extra taken uit te voeren. Hieronder staat een niet limitatief overzicht van deze

extra taken:

 Beheer voertuigen- en functionarissen-registratie;

 Beheer randapparatuur C2000;

 Aanmelden SIM-kaarten voor onder andere CityGIS, Digitaal rittenformulier, Mobitex,

AZN-server;

 Beheer van de Mobitex-verbinding naar ambulance en politie;

 Beheer van EAL ambulance en AVLS politie;

 Aansturen mechanische ventilatie van gebouwen (BOA-V);

 Begeleiden van inzet door middel van bediening toegangssystemen (onder andere hekken,

pollers, slagbomen en dergelijke);

 Doorschakelen van pikettelefoons (centralist verzorgt op verzoek de juiste doorschakeling);

 Doorverwijzing bereikbaarheidsgegevens;

 Beheer registratie Openbare meldsystemen (OMS);

 Piket doorschakeltelefoons faciliteren;

 Beheer informatie van het NCC/NCTV;

 Beheer actiecentra en operationele centra;

 Beheer VIC;

 Bestellen van randapparatuur vtsPN;

 Beheer Optima;

 Beheer GGD-telefoon;

 Aannemen van GGD-telefoon buiten kantoortijd;

 CIN-meldingen (lijnen voor bedrijven met rampbestrijdingsplannen);

 Beheersactiviteiten bijzondere meldingen (regionaal cameratoezicht, Live View, Track &

Trace, Jewel Guard, Heterdaad alarmering, ANPR);

 Alarmeren volgens artikel 31 WVR inclusief PPS;

 Begeleiden inzet (bruggen groen tijdens incident en radiotapes met boodschappen aan

bevolking);

 Beheer studio RTV Rijnmond;

 Piket ICT-beheer (back-up voor ROT en actiecentra);

 Toegangsbeheer meldkamer;
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 Bewakingscamera (toegang WPC camera wordt gemonitord door GMK);

 Alarmeren USAR via communicator;

 Noodnetaansluitingen;

 Landelijke NCV-gids.

4.3. Operationele stuurinformatie

In de nulmeting is op een aantal onderwerpen operationele stuurinformatie uitgevraagd4:

 het aantal GRIP-situaties conform opgave van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond;

 het aantal, vanuit de Landelijke Eenheid doorverbonden, 112-calls (112 via mobiele telefoon)

en, lokaal, het aantal 112-vast calls (112 via vaste lijn) – conform opgave Gids datawarehouse

112;

 het aantal GMS-incidenten uitgesplitst naar kolom en naar prioriteit conform GMS data;

 de roosterfactor uitgesplitst naar kolom conform opgave van de meldkamer Rotterdam-

Rijnmond.

Toelichting Meldkamer

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid hebben de betrokken regionale partijen ermee ingestemd

dat voor operationele stuurinformatie door PwC/LMO gebruikgemaakt zou worden van de

landelijke database, waarbij via een en dezelfde query voor alle regio’s deze operationele

stuurinformatie wordt opgevraagd. Dit is de enige manier om vergelijkbare informatie te

verkrijgen, immers elke regio kent zijn eigen specifieke query’s om managementinformatie te

genereren. De stuurinformatie van de GMK RR is daarom ook afwijkend van de stuurinformatie

die is gegenereerd uit de landelijke database. Het zou alleen maar verwarrend zijn om de “eigen”

stuurinformatie toe te voegen in deze nulmeting 5.

4.3.1. Afgekondigde GRIP situaties 2012 en 2013

Het aantal afgekondigde GRIP-situaties naar GRIP-niveau in 2012 en 2013 worden weergegeven

in de onderstaande tabel xv:

GRIP niveau Aantal incidenten 2012 Aantal incidenten 2013

GRIP 1 26 10

GRIP 2 7 4

GRIP 3 0 0

GRIP 4 0 0

Totaal 33 14

Tabel 4.2: Overzicht van afgekondigde GRIP-situaties in 2012 en 2013

4 Oorspronkelijk is beoogd om over meer onderwerpen centraal data te verzamelen. Echter door
inrichtingsverschillen in GMS bleken deze gegevens niet tot een bruikbaar beeld te komen.
5 Hierbij dient volgens de meldkamer te worden opgemerkt dat de landelijke database wordt gevoed met
informatie die op lokaal een volledig eigen interpretative en gebruik kan hebben. (GMS wordt
bijvoorbeeld verschillend gebruikt bij verschillende meldkamers.) Hierdoor is de informatie van de
meldkamers uit de landelijke database niet vanzelfsprekend onderling te vergelijken.
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4.3.2. Binnengekomen en doorverbonden mobiele en vaste 112-calls – per jaar

112-calls via mobiele telefoon worden centraal aangenomen bij de meldkamer van de Landelijke

Eenheid. Dit betrof in 2013 in totaal 3.094.313 112-calls. De Landelijke Eenheid ‘filtert’ (door

de centralist) daarbij de oneigenlijke calls (broekzak, spookoproepen, misbruik, et cetera) en

verbindt de resterende calls door naar een meldtafel van de betreffende kolom (ambulance,

brandweer, politie) van de juiste meldkamer. Landelijk betrof dit in 2013 in totaal 1.056.738

calls die zijn doorgezet6 naar de intaketafels van de meldkamers. Dit wordt vastgelegd via het

centrale CMS systeem en opgevraagd via Gids 112. Van dit aantal zijn 122.288 mobiele 112-calls

doorgezet6 naar de meldkamer.

Het aantal 112-calls via vaste lijn betrof in 2013 in totaal 846.275 voor heel Nederland, en

82.436 calls voor Meldkamer Rotterdam-Rijnmond. De oneigenlijke calls (broekzak,

spookoproepen, misbruik) worden gefilterd en de resterende calls worden doorgezet naar de

meldtafel van de betreffende kolom (ambulance, brandweer, politie) in de meldkamer. Het

aantal doorgezette6 vaste 112-calls in 2013 is 46.047 voor de meldkamer.

De onderstaande tabel geeft het bruto en netto aantal aangenomen 112-calls over heel 2013,

volgens CMS. Hierbij hanteren we de volgende definities voor bruto calls en netto calls:

 bruto calls betreffen alle calls, de echte noodoproepen maar ook de ‘broekzakbellers’,

‘misbruik’, calls als gevolg van storingen in de lijn et cetera.

 netto aantal calls geeft aan hoeveel calls zijn doorgezet naar een intaketafel (vanuit

Landelijke Eenheid c.q. lokaal) en daar door een centralist zijn opgenomen. Voor de

duidelijkheid: met netto-calls wordt bedoeld het aantal naar een meldtafel doorgezette 112-

calls en door centralisten op de meldtafel opgenomen 112-calls.

NL NL Lokaal Lokaal

Bruto Netto Bruto Netto

Mobiel 3.094.313 1.056.738 - 122.288

Vast 846.275 434.449 82.436 46.047

Totaal 3.940.588 1.491.187 - 168.335

Tabel 4.3: Aantal bruto en netto calls landelijk en voor meldkamer in 2013

In de onderstaande tabel staan de netto 112-oproepen, per kolom over heel 2013, volgens CMS.

6 Voor de volledigheid: het betreft hier het aantal doorverbonden calls die zijn opgenomen door een
centralist in de meldkamer – niet louter het aantal doorverbonden calls
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netto aantal 112-calls naar de intaketafel van de meldkamer over 2013

Mobiel Vast Totaal

Ambulance 28.461 15.901 44.362

Brandweer 8.366 3.286 11.652

Politie 85.461 26.860 112.321

Totaal 122.288 46.047 168.335

Tabel 4.4: Netto aantal 112-calls in 2013 naar kolom

4.3.3. Netto mobiele en vaste 112-calls – per maand

Onderstaand wordt, per kolom, het netto aantal calls per maand weergegeven voor het jaar 2013

– uitgesplitst in mobiele 112-calls en 112-calls over vaste lijn.

Voor het opnemen van doorgezette calls binnen 10 seconden (‘ringtime < 10 sec’) hanteren de

ambulance-, brandweer- en politiekolom een normpercentage van 90%. In de onderstaande

tabellen staat per kolom het aantal doorgezette calls per maand inclusief het aantal met ringtime

< 10 sec.

Ambulance

Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor ambulance

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mobiel 2.299 1.945 2.281 2.128 2.440 2.650 2.685 2.435 2.498 2.545 2.246 2.309

< 10 sec 1.658 1.444 1.592 1.572 1.774 1.912 1.958 1.851 1.845 1.957 1.670 1.731

% < 10 sec 72% 74% 70% 74% 73% 72% 73% 76% 74% 77% 74% 75%

Vast 1.453 1.246 1.511 1.222 1.383 1.315 1.355 1.293 1.187 1.277 1.284 1.375

< 10 sec

1.040 924 1.088 911 979 973 1.009 989 888 994 953 1.086

% < 10 sec 72% 74% 72% 75% 71% 74% 74% 76% 75% 78% 74% 79%

Totaal 3.752 3.191 3.792 3.350 3.823 3.965 4.040 3.728 3.685 3.822 3.530 3.684

< 10 sec 2.698 2.368 2.680 2.483 2.753 2.885 2.967 2.840 2.733 2.951 2.623 2.817

% < 10 sec 72% 74% 71% 74% 72% 73% 73% 76% 74% 77% 74% 76%

Tabel 4.5: Netto 112-calls en aantal met een ringtime < 10 sec. per maand in 2013 voor ambulance

Brandweer

Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor brandweer

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mobiel 872 430 540 493 662 588 733 602 660 1.024 408 1.354

< 10 sec 779 384 453 433 566 506 636 540 529 765 359 1.100

% < 10 sec 89% 89% 84% 88% 85% 86% 87% 90% 80% 75% 88% 81%

Vast 359 143 208 192 202 190 240 205 254 610 183 500

< 10 sec 290 134 186 165 167 157 198 183 222 399 163 387

% < 10 sec 81% 94% 89% 86% 83% 83% 83% 89% 87% 65% 89% 77%

Totaal 1.231 573 748 685 864 778 973 807 914 1.634 591 1.854

< 10 sec 1.069 518 639 598 733 663 834 723 751 1.164 522 1.487

% < 10 sec 87% 90% 85% 87% 85% 85% 86% 90% 82% 71% 88% 80%

Tabel 4.6: Netto 112-calls en aantal met een ringtime < 10 sec. per maand in 2013 voor brandweer
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Politie

Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor politie

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mobiel 6.927 5.589 6.379 6.134 7.168 7.461 8.498 7.716 7.375 7.569 7.015 7.630

< 10 sec 5.517 4.667 5.319 4.937 5.473 5.845 6.800 6.176 5.814 5.916 5.648 5.978

% < 10 sec 80% 84% 83% 80% 76% 78% 80% 80% 79% 78% 81% 78%

Vast 2.117 1.803 2.122 1.941 2.233 2.314 2.888 2.357 2.129 2.266 2.031 2.659

< 10 sec 1.868 1.650 1.962 1.760 1.974 2.050 2.554 2.087 1.911 1.984 1.839 2.358

% < 10 sec 88% 92% 92% 91% 88% 89% 88% 89% 90% 88% 91% 89%

Totaal 9.044 7.392 8.501 8.075 9.401 9.775 11.386 10.073 9.504 9.835 9.046 10.289

< 10 sec 7.385 6.317 7.281 6.697 7.447 7.895 9.354 8.263 7.725 7.900 7.487 8.336

% < 10 sec 82% 85% 86% 83% 79% 81% 82% 82% 81% 80% 83% 81%

Tabel 4.7: Netto 112-calls en aantal met een ringtime <10 sec. per maand in 2013 voor politie

4.3.4. GMS-incidenten

Wanneer een 112-call (via burger of hulpverlener) wordt opgenomen door de intakecentralist

maakt deze hier in GMS een melding van. GMS-meldingen kunnen ontstaan als gevolg van 112-

calls maar ook door andere triggers (hulpverleners, meldingen vanuit OMS et cetera).

Deze melding wordt vervolgens omgezet in een GMS-incident. Een GMS-incident7 stelt welke

kolommen betrokken moeten worden bij de respons, op basis van één of meerdere meldingen.

Wanneer een GMS-melding wordt omgezet in een incident verdwijnt de melding. Als voor de

betreffende gebeurtenis al een incident is aangemaakt wordt de melding hierin opgenomen en

verdwijnt ook. Het aantal meldingen is daarom niet bruikbaar als stuurinformatie.

Voor iedere kolom die betrokken moet worden bij de respons op een incident wordt bericht

gestuurd naar de uitgiftetafel van betreffende kolom voor de daadwerkelijke uitgifte.

In onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten per kolom voor meldkamer Rotterdam-

Rijnmond over heel 2013.

Aantal GMS incidenten in 2013

Ambulance 104.314

Brandweer 27.106

Politie 275.329

Totaal 406.749

Tabel 4.8: Aantal GMS-incidenten in 2013 per kolom

7 De GMS-incidenten betreffen ruwe data, die niet veredeld is. Deze aantallen kunnen dubbeltellingen
bevatten, afhankelijk van de werkwijze van de meldkamers, bijvoorbeeld wanneer de werkwijze toestaat
dat meerdere incidenten dezelfde gebeurtenis kunnen beschrijven.
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In de onderstaande tabel staat per maand het aantal GMS-incidenten over 2013 voor de drie

kolommen weergegeven.

Aantal GMS incidenten per kolom per maand

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ambulance 9.244 7.956 8.974 8.652 8.824 8.567 8.953 8.413 8.266 8.832 8.618 9.015

Brandweer 2.462 1.580 1.849 1.897 2.100 2.142 2.330 1.967 2.193 3.315 2.121 3.150

Politie 22.389 19.460 21.904 22.138 22.544 23.419 26.338 24.287 22.452 23.988 22.489 23.921

Tabel 4.9: Aantal GMS-incidenten per kolom per maand in 2013

In meldkamer Rotterdam-Rijnmond wordt voor de brandweer en de politie gewerkt met de

classificatie: PRIO 1, PRIO 2, PRIO 3 en PRIO 4. De ambulance werkt met de classificaties A1,

A2, B1 en B2. In de onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten over heel 2013 voor de

meldkamer Rotterdam-Rijnmond, onderverdeeld naar de prioriteitsniveaus. De cijfers voor

ambulance betreffen het aantal ritten, niet het aantal incidenten, daarom is het totaal niet gelijk

aan het totaal uit tabel 4.8.

Aantal incidenten verdeeld over prioriteitsniveaus over 2013

PRIO 1 / A1 PRIO 2 / A2 PRIO 3 / B1 PRIO 4 / B2 Overig Totaal

Ambulance* 72.460 23.836 16.950 5.273 118.519

Brandweer 10.511 11.952 1.416 105 3.122 27.106

Politie 54.656 90.550 25.104 21.431 83.588 275.329

* Dit betreft het aantal ambulance-ritten, niet het aantal incidenten.

Tabel 4.10: Aantal incidenten naar prioriteit per kolom in 2013

4.3.5. Roosterfactor

De roosterfactor geeft aan hoeveel fte nodig is een om een meldtafel 24 uur per dag, 7 dagen per

week het gehele jaar te bezetten. De tabel hieronder geeft de roosterfactor weer op basis van 5

ploegendiensten per 24 uur en uitgaande van 6% ziekteverzuim. De onderstaande factoren

houden rekening met de invulling van een CaCo (de Veiligheidsregio levert bijvoorbeeld 40%

van de CaCo bezetting) en de EDQ-diensten. Bij de MKP is geen rekening gehouden met de inzet

als verbindelaar bij de ME, verplichte leveringen aan het Feyenoord stadion, SGBO-regelingen

en dergelijke.

2013

MKA 8,3 *

MKB 8,5 *

MKP 7,3

Tabel 4.11: Roosterfactor per kolom
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5. Personeel

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de personele invulling van de

meldkamerorganisatie. Achtereenvolgens wordt een beschrijving gegeven van:

 de organisatiestructuur en de onderkende functies;

 de functieprofielen en functieschalen;

 de formatie en bezetting;

 de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden;

 de omstandigheden zoals ziekteverzuim en aantallen gemaakte opschalingsuren;

 de opbouw van het personeelsbestand (op basis van de aangeleverde censusfiles).

5.1. Organisatiestructuur

Het onderstaande organogram laat de hiërarchische lijnen zien op meldkamerniveau. Dit

organogram is een concretisering van de figuur zoals vermeld staat in het projectplan

samenvoeging meldkamers xvi.

Figuur 5.1: Organogram meldkamer Rotterdam-Rijnmond

Hoofd GMK

Hoofd
bedrijfsvoering

Beheer

Staf

Chef MKA

Verpleegkundig
centralist

Centralist
Ambulance

Chef MKB

Brandweerkundig
centralist

Centralist
Brandweer

Afdelingschef
MKP

Chef MKP

Hoofd medewerker
MKP

Medewerker MKP

Intake medewerker
MKP



Pagina 34 van 100 DEFINITIEF CONCEPT

5.2. Functieprofielen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende functieprofielen binnen de

meldkamer inclusief bijbehorende salarisschaal8. Daarnaast zijn het aantal medewerkers en het

aantal fte weergegeven xvii. Dit aantal fte betreft de bezetting op 31 december 2013 met

betrekking tot de genoemde functies.

Functietitel Salaris- Trede Bezetting

schaal FTE HC

MKA Teamleider MKA 9-11 11 3,0 3 **

Verpleegkundig Centralist *** 7-9 8-11 20,8 22

Ambulance Centralist 7-9 9-11 4,0 5

Ambulance Centralisten A 8 11 2,0 2

Subtotaal 29,8 32

MKB Teamleider MKB 11 10-11 3,0 3

Brandweerkundig Centralist 8 10-11 10,0 10

Brandweer Centralist **** 6-8 9-11 8,0 8

Subtotaal 21,0 21

MKP xviii Chef Meldkamer / Operationeel

expert meldkamer
9 8 - 14 4,2 4

Hoofdmedewerker Meldkamer/

Senior Meldkamer
8 14 14,0 14

Medewerker Meldkamer/

Generalist meldkamer
7 6-14 31,0 32

Intakemedewerker Meldkamer*/

Assistant intake en service B
5 - 7 22,5 24

Subtotaal 71,7 74

MK Hoofd GMK ***** - - - -

Hoofd Bedrijfsvoering ***** - - - -

Management Assistente 7 11 0,7 1

Medewerker Servicecenter 6 11 2,0 2

Opleidingscoördinator 10 9 1,0 1

Beleidsmedewerker 10-11 6-11 1,0 1

Kwaliteitsmedewerker 10 10 1,0 1

Adviseur SCL 11 9 0 0

Senior Beheerder 9-10 10-11 7,0 7

Beheerder 9 9-11 2,0 2

Databeheerder 6 11 2,0 2

Stagiair - - 1,0 1

Subtotaal 17,7 18

8 Dit betreft de salarisschaal waarin de medewerker wordt uitbetaald, en niet de salarisschaal waarin de
functie wordt gewaardeerd.
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*Aannamecentralisten zijn ingedeeld in een andere schaal dan de intakecentralisten.

** Waarvan één medewerker dat moment intern vanuit de VRR gedetacheerd naar de

meldkamer.

*** Exclusief twee oproepkrachten à 0,06 fte

**** Waarvan 1 fte intern gedetacheerd

***** Betreft een functie die op de peildatum werd bezet door een interim medewerker

Tabel 5.1: Functieprofielen binnen MK Rotterdam-Rijnmond

5.3. Formatie en bezetting

In onderstaande tabel zijn de formatie en bezetting weergegeven (exclusief externe inhuur en

interim functies), uitgesplitst naar de verschillende kolommen binnen de meldkamer.

De gegevens in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de door de kolommen aangeleverde

documenten/informatie.

31-12-2013

Formatie xix Bezetting xviii

MKA 27,0 fte * 29,8 fte / 32 HC

MKB 20,0 fte * 21,0 fte / 21 HC

MKP 72,0 fte * 71,7 fte / 74 HC

MK 21,0 fte **/*** 17,7 fte / 18 HC ***

Totaal 140 fte 138,7 fte / 142 HC

* Inclusief operationele leiding

** Waarvan de kosten van 19 fte worden gedeeld door betrokken partners

*** Waarvan 1 fte strategisch tactisch management

Tabel 5.2: Toegekende formatie en bezetting in aantal fte per 31 december 2013 (exclusief inhuur en

oproepers)

5.4. Arbeidsvoorwaarden, cao’s en sociaal statuut

Voor de meldkamermedewerkers zijn drie verschillende cao’s en verschillende additionele

regelingen van toepassing, dat wil zeggen exclusief de staf en leiding. De onderdelen ambulance,

brandweer en politie hebben allen een eigen rechtspositieregeling. Deze zijn hieronder beknopt

toegelicht.

MKA: Voor het ambulancepersoneel is de cao Ambulancezorg van toepassing. Daarnaast zijn er

diverse interne regelingen binnen de VRR ook van toepassing op de MKA."

MKB: Voor medewerkers binnen de brandweerkolom is de rechtspositieregeling van Gemeente

Rotterdam van toepassingxvi. Daarnaast zijn er diverse interne regelingen binnen de VRR ook

van toepassing op de MKB.
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MKP: Voor de medewerkers binnen de politiekolom is de cao Nationale Politie van toepassing.

Hieronder vallen het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) en het Besluit Bezoldiging

Politie (BBP). Beiden hebben een landelijke dekking. Aanvullend op deze cao is de regeling

landelijk sociaal statuut van toepassing.

5.4.1. Medezeggenschap

Voor de politie is dit op landelijk niveau geregeld door middel van een centrale

ondernemingsraad (COR) vanuit de verschillende eenheden. Op regionaal niveau bestaat de OR

Politie Rotterdam-Rijnmond xix.

Voor MKA en MKB is er op meldkamer niveau een OR GMK VRR.

In het kader van de samenvoeging is in 2012 een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)

opgericht xix.

5.4.2. Arbeidstijdenwet (ATW)

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessie is er geen informatie

bekend ten aanzien van de ATW of overtredingen hiervan.

5.5. Omstandigheden

5.5.1. Gemiddeld ziekteverzuim

In onderstaande tabel is het gemiddelde ziekteverzuim over de jaren 2012 en 2013 voor de

verschillende kolommen weergegeven xx / xxi.

Kolom 2012 2013

MKA 9,2 % 11,6 %

MKB 15,6 % 7,9 %

MKP Onbekend 5,9%

Bedrijfsvoering 3,4 % 5,1 %

Tabel 5.3: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage per kalenderjaar 2012 en 2013

5.5.2. Overuren en opschalingsuren

Onderstaande tabel betreft een overzicht van de uren samenhangend met overuren en

opschalingsuren. Op basis van de verdiepende sessie en de aangeleverde documenten zijn er

geen gegevens bekend rondom over- en opschalingsuren voor de meldkamer politie.
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Kolom 2013

Overuren Opschalingsuren

MKA
13.554* xxii

-

MKB -

MKP - -

* Dit is inclusief de uren ‘tijd voor tijd’ 2.240 uur, MKA plus MKB
Tabel 5.4 Overzicht van over- en opschalingsuren per kolom

5.5.3. Overzicht medewerkersverloop

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessie is er geen informatie

bekend ten aanzien van medewerkersverloop.

5.5.4. Arbeidsconflicten

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessie is er geen informatie

bekend ten aanzien van arbeidsconflicten.

5.5.5. Medewerkerstevredenheid onderzoeksresultaten

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessie is er geen informatie

bekend ten aanzien van medewerkerstevredenheidonderzoeken.

5.5.6. Arbeidsongeschiktheid

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessie is er geen informatie

bekend ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.

5.6. Opbouw personeelsbestand 2012/2013

5.6.1. Bezetting meldkamer

In onderstaande tabellen worden de bezettingscijfers weergegeven. Hiervoor zijn de peildata 1

juli 2013 en 31 december 2013 gebruikt. Het percentage deeltijd zijn alle medewerkers die

minder dan 1 fte werkzaam zijn. Van het totale aantal medewerkers (head count) wordt tevens

aangegeven hoeveel hiervan door externe medewerkers wordt ingevuld. Ten slotte wordt het

aantal medewerkers met een tijdelijk contract weergegeven per de peildatum.

De gegevens in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de door de kolommen aangeleverde

documenten/informatie. De gegevens in de onderstaande tabel kunnen afwijken van de

gegevens van tabel 4.1. Tabel 5.5 heeft betrekking op de totale bezetting van het personeel op

basis van de personeelssystemen, terwijl tabel 4.1 betrekking heeft op de directe operationele

inzet.
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1 juli 2013 MKA MKB MKP MK Totaal

fte 27,1 20,0 71,7 18,4* 139,2

# medewerkers 29 20 74 19 142

# deeltijd 5 0 18 2 25

# extern 0 0 0 0 0

# tijdelijk 5 0 0 1 6

* Exclusief 1 interim functie à 0 fte

** Exclusief twee oproepkrachten à 0,03 fte
Tabel 5.5 Bezetting meldkamer in aantallen per 1 juli 2013

31 dec 2103 MKA MKB MKP MK Totaal

fte 29,8 21,0 71,7 17,7 *** 138,7

# medewerkers 32* 21 74 17 142

# deeltijd 5 0 18 3 27

# extern 0 ** 0 0 2 2

# tijdelijk 5 0 0 3 8

* Exclusief twee interim functies à 0 fte

** 3 medewerkers zijn intern gedetacheerd

*** Exclusief twee interimfuncties à 0 fte
Tabel 5.6 Bezetting meldkamer in aantallen per 31 december 2013 xvii (exclusief inhuur en oproepers)

5.6.2. Leeftijdsopbouw

In onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw weergegeven per leeftijdsgroep. De gemiddelde

leeftijd in de meldkamer Rotterdam-Rijnmond is 45,75 jaar. De gemiddelde leeftijd is 47,9 voor

de MKA; 46,4 voor de MKB; 45,2 voor de MKP. De gemiddelde leeftijd is niet weergegeven voor

de B&O functies.

Figuur 5.2: Leeftijdsopbouw binnen de meldkamer per 2013 (n=154)
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Figuur 5.3: Leeftijdsopbouw binnen de verschillende kolommen per 2013

(MKA: n=32 / MKB: n=21 / MKP: n=74)

5.6.3. Dienstverband in jaren

In onderstaande figuur zijn alle werknemers van de meldkamer onderverdeeld per aantal jaren

dienstverbandjaren. Het gemiddeld aantal dienstjaren bij de meldkamer is 8,58 jaar. Het

gemiddeld aantal dienstjaren is voor de MKA 4,03; voor de MKB 5,48; voor de MKP 12,97. Het

gemiddeld aantal dienstjaren is niet weergegeven voor de B&O functies.

Figuur 5.4: Aantal dienstjaren binnen de meldkamer per 31 december 2013 (n=154)

Figuur 5.5: Aantal dienstjaren binnen de verschillende kolommen per 31 december 2013

(MKA: n=32 / MKB: n=21 / MKP: n=74)
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5.6.4. Personeelslasten meldkamer

In onderstaande tabel zijn de personeelslasten weergegeven van de verschillende kolommen. Er

wordt rekening gehouden met indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers in 2013.

Aangezien deze tabellen betrekking hebben op de personeelslasten gedurende het volledige jaar

2013, kan het voorkomen dat de fte aantallen afwijken van de peildatum 31 december 2013.

Kolom Looncomponent Kosten per
31-12-2013 in €

Kosten per fte op
31-12-2013 in €

MKA Bruto jaarsalaris 1.172.815 40.723

(28,8 fte) Pikettoeslag 24.827 862

Onregelmatigheidstoeslag 53.636 1.862

Overwerktoeslag 114.057 3.960

Reservediensttoeslag 2.805 97

Verschuivingstoeslag 0,00 0

Overige toeslag(en) 0,00 0

Subtotaal toeslagen 195.325 6.830

Reiskostenvergoeding 24.883 864

Maaltijdvergoeding 0 0

Ziektekostenvergoeding 4.743 165

Vakbondsbijdragevergoeding 0 0

Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding 2.500 87

Levensloopregelingkorting 0 0

Mobiele telefonie vergoeding 1.000 35

Opleidingsbudget 0 0

Vaste onkostenvergoeding 0 0

Overige bijzondere
vergoeding(en) 0 0

Subtotaal vergoedingen 33.126
1.150

Werkgeversdeel pensioen
199.489 6.927

TOTAAL MKA
1.600.755 55.582

Tabel 5.7a: Personeelslasten MKA op basis van aangeleverde censusfile
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Kolom Looncomponent Kosten per
31-12-2013 in €

Kosten per fte op
31-12-2013 in €

MKB Bruto jaarsalaris 1.031.146 44.832

(23,0
fte)

Pikettoeslag
38.439 1.671

Onregelmatigheidstoeslag 157.265 6.838

Overwerktoeslag 118.178 5.138

Reservediensttoeslag 0 0

Verschuivingstoeslag 1.117 49

Overige toeslag(en) 0 0

Subtotaal toeslagen 314.998 13.696

Reiskostenvergoeding 13.872 603

Maaltijdvergoeding 296 13

Ziektekostenvergoeding 3.658 159

Vakbondsbijdragevergoeding 0 0

Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding 2.500 109

Levensloopregelingkorting 12.506 544

Mobiele telefonievergoeding 270 12

Opleidingsbudget 0 0

Vaste onkostenvergoeding 0 0

Overige bijzondere
vergoeding(en) 0 0

Subtotaal vergoedingen 31.102 1.439

Werkgeversdeel pensioen
197.121 8.570

TOTAAL MKB
1.576.637 68.538

Tabel 5.7b: Personeelslasten MKB op basis van aangeleverde censusfile

Kolom Looncomponent Kosten per
31-12-2013 in €

Kosten per fte op
31-12-2013 in €

MK Bruto jaarsalaris 813.983 44.238

(18,4
fte)

Pikettoeslag
62.328 3.387

Onregelmatigheidstoeslag 0 0

Overwerktoeslag 9.220 501

Reservediensttoeslag 0 0

Verschuivingstoeslag 0 0

Overige toeslag(en) 0 0

Subtotaal toeslagen 71.548 3.888

Reiskostenvergoeding 10.034 545

Maaltijdvergoeding 0 0

Ziektekostenvergoeding 2.485 135

Vakbondsbijdragevergoeding 0 0

Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding 1.000 54

Levensloopregelingkorting 9.516 517

Mobiele telefonie vergoeding 0 0

Opleidingsbudget 0 0

Vaste onkostenvergoeding 0 0

Overige bijzondere
vergoeding(en) 0 0

Subtotaal vergoedingen 23.035 1.252

Werkgeversdeel pensioen
138.846 7.546

TOTAAL MK
1.047.412 56.925

Tabel 5.7c: Personeelslasten MK op basis van aangeleverde censusfile
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Kolom Looncomponent Kosten per
31-12-2013 in €

Kosten per fte op
31-12-2013 in €

MKP Bruto jaarsalaris € 2.912.077 € 40.588

(71,8
fte)

Pikettoeslag
€ 6.949 € 97

Onregelmatigheidstoeslag € 217.037 € 3.023

Overwerktoeslag € 4.572 € 64

Reservediensttoeslag 0 € 0

Verschuivingstoeslag € 3.858 € 54

Overige toeslag(en) € 1.809 € 25

Subtotaal toeslagen € 234.225 € 3.262

Reiskostenvergoeding € 84.851 € 1.182

Maaltijdvergoeding € 44 € 1

Ziektekostenvergoeding € 0 € 0

Vakbondsbijdragevergoeding € 0 € 0

Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding

€ 0 € 0

Levensloopregelingkorting € 0 € 0

Mobiele telefonievergoeding € 0 € 0

Opleidingsbudget € 0 € 0

Vaste onkostenvergoeding € 0 € 0

Overige bijzondere
vergoeding(en)

€ 0 € 0

Subtotaal vergoedingen € 84.894 € 1.182

Werkgeversdeel pensioen € 791.240 € 11.020

TOTAAL MKP € 4.022.436 € 56.023

Tabel 5.7d: Personeelslasten MKP op basis van aangeleverde censusfile

Opmerking: In de bovenstaande tabel zijn de personeelslasten meegenomen zoals deze

vermeld staan in de censusfile en aanvullende aangeleverde documentatie. In dit overzicht

wordt, tenzij reeds verwerkt in de aangeleverde gegevens, geen rekening gehouden met

partiële doorbelasting op basis van fte of eventuele verdeelsleutel.
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6. IM en ICT

In dit hoofdstuk wordt de situatie van de ICT-organisatie en -voorzieningen beschreven. Dit

betreft ten eerste een beschrijving van de ICT-organisatie (taken, bemensing en

beheerprocessen et cetera). Hierna komen het applicatieportfolio en de ICT- infrastructuur en

ICT- faciliteiten aan bod.

6.1. ICT-organisatie

De meldkamer bestaat uit drie ICT-domeinen:

 Meldkamerdomein GMK;

 Politiedomein (kantoorfunctie); en

 Veiligheidsregio domein (kantoorfunctie).

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over investeringsbudgetten voor ICT-

voorzieningen van de meldkamer is belegd bij het Directieteam gemeenschappelijke meldkamer

(DT GMK).

De operationele verantwoordelijkheid voor continuïteit van de ICT-voorzieningen is belegd bij

de afdeling GMK Beheer van de meldkamer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de totale

ICT-infrastructuur en het functioneren daarvan, hetzij zelfstandig, hetzij door het aangaan van

overeenkomsten met derden. Dit geldt voor de meldkamervoorzieningen van de MKP, MKB en

MKA. ICT beheeractiviteiten voor risico- en crisisactiviteiten (ROC, RBT en actiecentra) worden

ook door GMK Beheer uitgevoerd. Daarnaast is GMK Beheer de contactpersoon voor de

kantoorautomatisering van de VRR in de crisis ruimten. De inzet ten aanzien van deze

activiteiten wordt niet onderling verrekendxxiii.

De kantooromgeving van de meldkamer wordt gefacilieerd door de VRR. De Directieraad van de

VRR neemt hierover het besluit.

Er is een Service Level Agreement (SLA) tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als

afnemer en de Dienst ICT Politie als leverancier. Deze SLA beschrijft onder andere de ICT-

dienstverlening aan de kolommenxxiv.

6.1.1. Taken van de ICT-organisatie

Standaardtaken

Onder standaardtaken van GMK beheer vallen:

 het beheer van werkstations, meldtafels, printers, audio/video conferencing en toebehoren;

 het beheer van lokale telefonie-, radio- en netwerkvoorzieningen (connectiviteit);

 het beheer meldkamer datacenter (waaronder serverbeheer en technisch applicatiebeheer);
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 het bieden van uitwijk voor kritische systemen; en de helpdesk en functioneel beheer taken

voor applicaties;

 het organiseren en testen van de uitwijk en fall back met Meldkamer Haaglanden.

Speciale taken

De taak van het beheer van C2000 randapparatuur ligt bij de afdeling GMK Beheer. De

templates voor de MKA en de MKB worden door de afdeling GMK Beheer opgesteld. Het

operationeel beheer (servicedesk, beheer, uitleen en inkoop) van de C2000 randapparatuur is

uitbesteed aan Dienst ICT (voorheen vtsPN Zuid West).

Er worden geen systeem ontwikkeltaken uitgevoerd. Het programmeren gebeurt niet door de

afdeling GMK Beheer. Het configureren en inrichten wel. Voor specifieke applicaties

(Rotterdam) wordt de uitvoering van programmering door derden onder toezicht van GMK

Beheer uitgevoerd.

Andere taken die door GMK Beheer worden uitgevoerd zijn:

 het bieden van beheer (technisch) ondersteuning voor het ROC, RBT en actiecentra

(Directie risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio);

 het bieden van een singel point of contact op het gebied van ICT-beheer ten behoeve van

Veiligheidsregio voor ruimtes voor opschaling, risico en crisisbeheersing;

 het zorgdragen van informatiemanagement en -beveiliging voor alle meldkamer

gerelateerde systemen;

 het uitvoeren van impactanalyses (tijd, planning, geld, risico's, operationele impact), bij

de uitrol van nieuwe of aanpassing van meldkamer gerelateerde systemen; en

 het opstellen van C2000 verbindingsschema’s en capaciteitsmanagement bij grootschalig

optreden en Cryptobeheer C2000

 het beheren van koppelingen met voorzieningen buiten het GMK-domein.

Er worden door de meldkamer Rotterdam-Rijnmond geen beheertaken voor andere

meldkamers uitgevoerd, met uitzondering van het verzorgen van de uitwijk en fall back voor

Meldkamer Haaglanden.

Service levels

In de SLA tussen de Veiligheidsregio en Dienst ICT (voorheen vtsPN) staat per dienst vermeld

welk serviceniveau geleverd dient te wordenxxv. Dit varieert van Hoog tot Middel en Laag. Een

definiëring van deze niveaus is niet opgenomen in de SLA. Of deze service levels in de praktijk

behaald worden, is niet bekend.

Rapportage

De gerealiseerde beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur van de meldkamer in 2013 was

100% volgens de geïnterviewde beheerders. Deze 100% is gebaseerd op de beschikbaarheid van
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de volgende cruciale systemen: C2000/ P2000/ telefonie/ GIS/ GMS. Op al deze systemen is

geen ongeplande downtijd geweest. Er zijn geen rapportages die dit bevestigen. Er zijn geen IT-

audit rapportages beschikbaar.

6.1.2. Bemensing ICT-organisatie

In totaal is tien fte beschikbaar voor de taken die de ICT-organisatie uitvoert9. Dit betreft alleen

het functioneel beheer. Het technisch beheer is uitbesteed aan Dienst ICT10. Deze ondersteuning

is niet in fte’s uit te drukken.

6.1.3. Beheerprocessen

Kwaliteitsnormen

GMK Beheer hanteert het BISL procesmodel als standaardprocesbeschrijving voor de

beheerprocessen van het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. In het

geval dat de Dienst ICT leidend is, wordt ITIL (versie onbekend) als referentiekader voor het

inrichten van de beheerprocessen gehanteerd.

Alleen de MKA heeft kwaliteitsnormen die betrekking hebben op de mate waarin (onderdelen

van) de ICT-dienstverlening aan vooraf bepaalde kwaliteitsnormen moet voldoen.

De meldkamer Rotterdam-Rijnmond is gecertificeerd conform de volgende kwaliteitsnormen:

 HKZ certificering (uitgegeven d.d. 15-09-2012);

 ISO 9001 (uitgegeven d.d. 15-05-2012); en

 ProQa (d.d. 20-08-2013).

6.1.4. Uitbestede taken

Er is een overzicht van de uitbestede ICT-taken beschikbaarxxvi, zie bijlage C. Van een deel van

de uitbestede ICT-taken zijn (getekende) SLA’s en contracten beschikbaar.

Service Level Agreement/regie

De regie op uitvoerende serviceproviders is een taak van de afdeling Bedrijfsvoering (GMK

Beheer is hiervan een onderdeel), onder verantwoordelijkheid van het hoofd bedrijfsvoering. De

regiefunctie vindt onder meer plaats door periodieke overleggen (account manager MDC) en

tactisch en operationeel overleg voor C2000 ten behoeve van het project ‘ODIN’.

6.2. Applicatieportfolio

Voor een overzicht van de gebruikte applicaties, zie bijlage C. De meldkamer heeft getracht dit

overzicht zo volledig mogelijk te maken. Indien beschikbaar zijn de aanwezige koppelingen in

het overzicht opgenomen.

9 Afhankelijk van de formele of de feitelijke bezetting t.a.v. de ICT-organisatie gaat het om 10 of 11 fte
10 Met uitzondering van de videoswitch. Dit technisch beheer wordt wel door GMK beheer uitgevoerd
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6.3. Infrastructuurportfolio

Voor de techniek geldt dat de meldkamer in Rotterdam-Rijnmond economisch en technisch zo

goed als afgeschreven is. Daarnaast geldt dat aanpassingen binnen de huidige techniek niet of

lastig te realiseren zijn. Ook externe support op de huidige apparatuur wordt, vanwege de

verouderde voorzieningen, per 1 januari 2013 niet meer gegeven 11, xxvii.

De maximale capaciteit van het netwerk in het WPC is nagenoeg bereikt waardoor uitbreiding

niet meer mogelijk is en / of op basis van de houdbaarheidsdatum van de architectuur en

toegepaste techniek, onlogisch zou zijn. Verder geldt dat het rekencentrum op het WPC

nagenoeg vol is, waarbij de maximale capaciteit van koeling en stroomvoorziening is bereikt 11.

De oorspronkelijk geplande oplevering van de samengevoegde meldkamer in het WPC (samen

met Zuid Holland Zuid) in het najaar van 2014, en de daarmee gepaard gaande samenvoeging

van beide meldkamers, gaat niet gehaald worden. Een en ander betekent dat bepaalde

investeringen in ICT, die aanvankelijk waren uitgesteld in het licht van de naderende

samenvoeging, toch gedaan zullen moeten gaan worden, omdat anders continuïteitsrisico’s gaan

ontstaan. Voor de meldkamer geldt dat de telefooncentrale (ARBI) al sinds 2012 aan vervanging

toe is. De voorbereidingen voor de uitvoering van deze vervanging, via een Europese

aanbesteding zijn in 2013 getroffen, omdat langer uitstel niet mogelijk is 11.

Voor een overzicht van de infrastructuurportfolio, zie bijlage C.

6.4. Gebouwgebonden technische infrastructuur

Er is één datacenter, daterend uit 2005. Dit is gelokaliseerd in hetzelfde gebouw als de

meldkamer. De inventaris van het datacenter is eigendom van de meldkamer, het gebouw is

eigendom van beleggingsconsortium WPC CV. De oppervlakte van het datacentrum is 206 m².

De gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het datacenter zijn:

 extra koelcapaciteit welke in samenwerking met het Havenbedrijf op het dak is geplaatst;

 een automatische blusinstallatie; en

 een extra aggregaat in verband met de totaal benodigde capaciteit. Deze is niet

meldkamer specifiek.

Generatoren, koelvoorzieningen en no break

Er zijn drie generatoren met elk een vermogen van 400Kva. De totale belasting van

Havenbedrijf en VRR is erop berekend dat met één generator kan worden gedraaid. Scenario:

één in onderhoud, één actief en de derde als back-up. Alle generatoren zijn gebouw gebonden en

niet gebruikersspecifiek. De meldkamer zit in een multi-tenant gebouw (inclusief het

Havenbedrijf).

11 Er lopen wel supportcontracten op de huidige apparatuur.
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Er zijn twee koelvoorzieningen, merk Carrier, type 30RA, waarvan één gebouwgebonden en één

extra ten behoeve van het Havenbedrijf en de meldkamer. Iedere koelmachine heeft een

koelcapaciteit van 140KW. Deze machines koelen de meldkamer en het rekencentrum van de

VRR en het Havenbedrijf. De capaciteit zit aan de bovengrens. Dit betekent dat de huidige

voorziening onvoldoende capaciteit heeft in geval van uitbreiding.

Er is één no break voorziening (Uninterrupted Power Supply). Als de stroom wegvalt draait een

vliegwiel nog door en drijft de generator aan totdat de dieselmotor het vliegwiel weer aandrijft.

Ruimte en gebruik

Het datacenter bevat 110 server racks. Qua capaciteit is voor de video switch het maximum

bereikt. Er zijn beperkingen op het gebied van de voeding en de koelcapaciteit. Beide zitten

ongeveer aan het maximum. Fysieke uitbreiding is mogelijk, dit gaat wel ten koste van het

kantooroppervlak (transformatie van kantoor naar datacenter). Uitbreiding zal vragen om een

andere inrichting van de databekabeling.

Naast de meldkamer maken de volgende organisaties gebruik van het datacenter:

 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 Politie;

 Randstad Electronics

 Siemens; en

 Havenbedrijf.

6.5. Uitwijkvoorzieningen

In het geval dat de meldkamer niet beschikbaar is, is de uitwijkvoorziening GMK Haaglanden.

De uitwijkvoorziening houdt in:

 3 dagen uitwijken, op 10 meldtafels;

 telefonie beschikbaar;

 112 wordt gerouteerd;

 GMS is beschikbaar (1 x 14 dagen geüpdatet));

 GIS AVLS is beschikbaar;

 Communicator kan op afstand worden bediend; en

 C2000 en P2000 zijn beschikbaar.

Andere faciliteiten en systemen, zoals bijvoorbeeld CIN, kunnen niet op afstand worden

gebruikt.
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6.6. Risico’s

Er zijn geen IT-audit rapportages beschikbaar, of andere documenten waarin risico’s beschreven

worden.
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7. Huisvesting

In dit hoofdstuk wordt de situatie van de huisvesting van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond

beschreven. Dit vindt plaats langs de volgende aspecten: objectgegevens: zijnde gegevens met

betrekking tot de fysieke eigenschappen van het object en gebruikersgegevens: zijnde gegevens

met betrekking tot het gebruik van het betreffende object (welke diensten, hoeveel m², et

cetera). Vervolgens komen financiële en contractgegevens aan de orde: zijnde gegevens met

betrekking tot de en/of het gebruik van de huisvesting en de daaraan gerelateerde

dienstverlening of levering van goederen (denk aan servicecontracten, GWE, et cetera).

7.1. Objectgegevens

De meldkamer Rotterdam-Rijnmond is gehuisvest in het World Port Center (WPC), gelegen aan

de Wilhelminakade 947 te Rotterdam. Door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden in

het WPC de 20e tot en met 25e verdieping gehuurd van Beleggingsconsortium WPC CV. De

specifieke ruimten voor meldkamer en multidisciplinaire operationele ruimten bevinden zich op

de 20e tot en met 22e verdieping xiii.

De eigenaar van het pand is het Beleggingsconsortium WPC CVxxviii.

Voor rekening van de verhuurder zijn de kosten van de onderstaande werkzaamheden

betreffende onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde:

 funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platen, bouwmuren en

buitengevels;

 onderhoud, herstel en vernieuwing van tot gehuurde behorende trappen, traptreden,

rioleringen, goten, buitenkozijnen;

 vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;

en

 buitenschilderwerk.

Uitgezonderd zijn werkzaamheden die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen

waaronder begrepen: gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet dan wel

werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege huurder in, op of aan het gehuurde zijn

aangebracht.

Voor rekening van de huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, herstel- en

vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan

het gehuurde.

In de nulmeting wordt ook ingegaan op de kwaliteitsbeleving van het gebouw en de (technische)

installaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een schaal 1 tot 6, conform de definiëring van
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NEN 2767 (zie tabel 7.1 voor een toelichting op de schaalverdeling). In de nulmeting wordt de

kwaliteitsbeleving van het gebouw als redelijk ingeschat (schaal 3). Dit houdt in dat het geen

nieuwbouw betreft en dat er beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte is. De

kwaliteitsbeleving van de installaties wordt ook als redelijk ingeschat (schaal 3).

Classificering Omschrijving

1. Zeer goed Vergelijkbaar met nieuwbouw.

2. Goed Vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of

onderhoudsbehoefte.

3. Redelijk Geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte.

4. Matig Duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte.

5. Slecht Grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte.

6. Zeer slecht Grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer

gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk.

Tabel 7.1 Classificering conform de definiëring van NEN 2767

7.2. Gebruiksgegevens

De Veiligheidsregio Rotterdam huurt 7.077 m² bruto vloeroppervlak (BVO) kantoorruimte,

gelegen op de 20ste t/m 25ste verdieping. Het totaal BVO dat is toe te rekenen aan de

meldkamerfunctie is 4.213 m². De specifieke ruimten voor de meldkamer en de

multidisciplinaire operationele ruimten bevinden zich op de 20ste (1.539,8 m² BVO), 21ste

(1.549,1 m² BVO) en de 22ste (1.124,8 m² BVO) verdieping12.

In totaal huurt de Veiligheidsregio Rotterdam 5.630 m² VVO kantoorruimte. Het verhuurbaar

vloeroppervlak dat is toe te rekenen aan de meldkamerfunctie is 2.998 m² VVO (20ste: 1.430

m² VVO; 21ste: 776 m² VVO; 22ste: 792 m² VVO). Dit metrage is inclusief de toekenning van

gemeenschappelijke ruimtes xxviii.

De 21ste verdieping is ook in gebruik voor de bestrijding van incidenten. In geval van opschaling

worden deze ruimtes (deels) gebruikt als opschalingsruimtes.

Er zijn 14 parkeerplaatsen toegewezen aan de meldkamer. In totaliteit heeft de Veiligheidsregio

64 parkeerplaatsen.

Van de 2.998 m² VVO gebruikt de meldkamer naar schatting 18% van de beschikbare ruimte

voor de meldkamerfunctie, 15% voor de opschalingsfunctie en 67% voor de ondersteuning. In

bijlage E is een nadere duiding van de functie per verdieping weergegeven.

12 Exclusief de toekenning van gemeenschappelijke ruimtes
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Ten aanzien van de opschalingsruimte zijn bij de verschillende meldkamers twee varianten

aangetroffen:

1. De ruimtes zijn functioneel ingericht voor opschaling(sdoeleinden), waarbij in de

‘daluren’ deze ruimtes voor andere werkzaamheden worden gebruikt (training,

vergaderingen, et cetera), of

2. De ruimtes zijn functioneel ingericht voor ondersteunende taken (bijvoorbeeld

kantoorruimte), waarbij deze in het geval van een opschalingssituatie worden

vrijgemaakt.

Bij meldkamer Rotterdam-Rijnmond is sprake van beide varianten.

De huidige bezetting van het aantal vierkante meters dat de meldkamer formeel tot haar

beschikking heeft, bedraagt 100%.

7.3. Financiële gegevens van de onder objectgegevens

gedefinieerde objecten

In tabel 7.2 en 7.3 zijn de gebruiksgerelateerde kosten (OPEX) van de Veiligheidsregio over 2012

en 2013 weergegeven. Een toebedeling naar de meldkamerfunctie is niet beschikbaar. In de

tabel is op basis van de verhouding in vloeroppervlak meldkamer (2.998 m² VVO, 53,3%) versus

Veiligheidsregio (5.630 m² VVO, 100%) een indicatieve toebedeling naar de meldkamer

weergegeven.

Operationele

kosten 2012

VRR totaal

Toelichting Operationele kosten

2012 meldkamer obv

toebedeling (53,3%)

Energie en

water

(Euro's)

€ 129.971,- Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 69.274,54

Belastinge

n en

heffingen

(Euro's)

€ 22.154 Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 11.808,08

Verzekeri

ngen

(Euro's)

€ 19.502,- Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 10.394,57

Dagelijks

onderhou

d

(Euro's)

€ 257.849,- Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 137.433,52
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Service-

onder-

houd

(Euro's)

- - -

Totaal

(Euro's)

€ 429.476,- € 228.910,71

Tabel 7.2 Gebruiksgerelateerde kosten (OPEX) 2012

Operationele

kosten 2013

VRR totaal

Toelichting Operationele kosten

2013 meldkamer obv

toebedeling (53,3%)

Energie en

water

(Euro's)

- Nog niet bekend, afrekening 2013 vindt

plaats in juli 2014.

-

Belasting-

en en

heffingen

(Euro's)

€ 18.267 Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 9.736,31

Verzeke-

ringen

(Euro's)

€ 22.772,- Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 12.137,48

Dagelijks

onder-

houd

(Euro's)

€ 253.522,- Betreft WPC totaal, dus niet alleen MK.

Kosten opgenomen in servicekosten en in

B&L GMK in doorbelasting huur.

€ 135.127,23

Service-

onder-

houd

(Euro's)

- - -

Totaal

(Euro's)

€ 294.561,- € 157.001,02

Tabel 7.2: Gebruiksgerelateerde kosten (OPEX) 2013

Er is geen inschatting gemaakt van mogelijke kosten voor het terugbrengen in originele staat.

Verhuurder ontslaat huurder van haar wederopleveringsverplichting aan het einde van de

huurperiode, met uitzondering van alle door de huurder aangebrachte specifieke voorzieningen

betrekking hebbend op en die rechtstreeks verband houden met de bijzondere taakstelling van

huurder en derhalve niet zijn aan te merken als componenten verband houdend met regulier

kantoorgebruik (artikel 8.10 van de huurovereenkomst)xxviii.

Er is geen sprake van inkomsten uit (onder)verhuur aan derden.
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7.4. Contractgegevens huur13

De meldkamer beschikt over een getekende huurovereenkomst tussen Beleggingsconsortium

WPC CV en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond xxviii. Deze overeenkomst is initieel in 200o

afgesloten en op 30 september 2013 vernieuwd (ingangsdatum 1 januari 2014).

Er is geen huurbedrag toegewezen aan de meldkamer. In totaliteit heeft de veiligheidsregio een

jaarlijkse huurlast van € 1.137.764 (kantoorruimte plus parkeerplaatsen) 14. Op basis van de

verhouding in vloeroppervlak meldkamer versus veiligheidsregio, is € 550.076 toe te wijzen aan

de meldkamerfunctie.

Oppervlakte/
aantal

Eenheidsprijs Totaal
meldkamer

Kantoorruimte 2.998 m² VVO € 170,00 m² VVO € 509.678

Parkeren

(kantooruren)

7* parkeerplaatsen € 1.800 / parkeerplaats € 12.600

Parkeren

(24 uurs)

7* parkeerplaatsen € 2.250 / parkeerplaats € 15.750

Omzetbelasting

parkeerplaatsen *

€ 5.767

Overige

lasten**/***

€ 6.281

€ 550.076

*Aandeel gebaseerd op de verhouding parkeerplaatsen meldkamer versus Veiligheidsregio.
**Aandeel gebaseerd op de verhouding kantoorruimte meldkamer versus Veiligheidsregio.
*** Vergoeding gebaseerd op artikel 4.2 van de huurovereenkomst.

Tabel 7.3: Benadering jaarlijkse huurlast meldkamer xxviii

Aanvullend op de huurverplichting ontvangt de huurder van de verhuurder de volgende

incentives:

 Huurder ontvangt een eenmalige bijdrage van € 365.000, vrij van btw. Deze bijdrage

wordt voldaan uiterlijk op 1 december 2013 middels een verrekening met de lopende

huurverplichting.

 Huurder ontvangt een eenmalige huurvrije periode van 9 maanden, per 1 oktober 2015

over de reeds gehuurde kantoorruimte inclusief parkeerplaatsen.

13 De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de gemaakte afspraken tussen de
contractpartijen. De daadwerkelijke huidige huisvestingslasten over 2012 en 2013 zijn opgenomen in
paragraaf 8.6.
14 Gebaseerd op de betaalperiode van 3 kalendermaanden betreffende huurprijskantoorruimte (€
239.283,50), huurprijs 41 parkeerplaatsen ‘kantooruren’ (€ 18.450,00), huurprijs 23 parkeerplaatsen ‘24
uurs’, ( € 12.937,50), omzetbelasting parkeren (€ 6.591,38) en additionele vergoeding (€ 7.178,51)
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 Huurder ontvangt een eenmalige huurvrije periode van 32 maanden, per 1 jan 2014, over

de additioneel te huren kantoorruimte (25ste verdieping) en bijbehorende

parkeerplaatsen.

Nadere specificaties zijn opgenomen in het huurcontract, artikel 8.5 xxviii.

In het huurcontract is een aantal bijzondere bepalingen opgenomen. Dit betreft xxviii:

 btw-schade over de stichtingskosten: tot 30 sept 2020 zal er sprake zijn van een

verrekening van de btw-schade over de stichtingskosten. Dit is een annuïtair bedrag dat

apart in rekening wordt gebracht;

 voorgaande huurovereenkomsten en bijbehorende allonges;

 restaurantvoorziening;

 oplevering;

 bijdrage verhuurder (zie toelichting bij vraag 39.7);

 second right of first refusal;

 onderhuur;

 indeplaatsstelling;

 aanpassing van de inrichting van het gehuurde;

 oplevering aan het einde van de huurovereenkomst;

 duurzaamheid;

 toegang tot het gehuurde;

 beveiligingssysteem;

 noodstroomaggregaat;

 brandweereisen;

 naam aanduiding;

 dakrechten;

 fietsenstalling;

 aanpassing centrale entree op de begane grond;

 forum- en rechtskeuze; en

 vroegtijdige terbeschikkingstelling 25ste verdieping.

Daarnaast zijn in het huurcontract enkele aanpassingen opgenomen die betrekking hebben op

de Algemene Bepalingen.

Het einde van de huurperiode is 30 april 2027. De opzegtermijn is 12 maanden (30 april 2026).

Er is geen break optie opgenomen in de huurovereenkomst xxviii. Huurder en verhuurder zijn

verder overeengekomen dat de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste twee

huurperioden (heden tot 2027 en 2027 – 2032) uitsluitend door de huurder kan worden

opgezegd. De eerste twee overeengekomen verlengperioden zijn derhalve huurdersopties. Zowel
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huurder als verhuurder hebben derhalve voor het eerst beide het recht de huurovereenkomst op

te zeggen per 30 april 2037xxviii.

7.5. Contractgegevens ingekochte goederen en diensten15

Conform in paragraaf 7.3 is aangegeven dat sprake is van een huurovereenkomst inclusief

gebruikerslasten. Het betreft de volgende diensten:

 waterverbruik en elektra verbruik binnen de algemeen en gehuurde ruimten;

 telefoniekosten;

 onderhoud en keuring van diverse installaties (gespecificeerd in de huurovereenkomst);

 schoonmaak van algemene ruimten;

 glasbewassing;

 vuilafvoer;

 schoonmaakkosten overig;

 plaagdierenbestrijding;

 huismeesterkosten;

 bewaking- en beveiligingsdiensten algemeen;

 onderhoud en verzorgen plantenbakken;

 glasverzekering;

 waterschapsbelasting gebruikersdeel;

 bouwkundig onderhoud;

 loodgieterswerk;

 bedrijfshulpverlening; en

 administratiekosten.

In de huurovereenkomst xxviii is opgenomen dat de huurder het recht heeft om gedurende de

looptijd van de huurovereenkomst in onderling overleg met de verhuurder te treden om

concrete afspraken te maken over kwaliteit, opvolging, et cetera en vast te leggen in een Service

Level Agreement welke onderdeel zal uitmaken van de huurovereenkomst.

Er is in de huurovereenkomst geen servicebedrag toegewezen aan de meldkamer. In totaliteit

heeft de Veiligheidsregio een verwachte jaarlijkse servicelast (op basis van voorschot) van

€ 475.412. Op basis van de verhouding in vloeroppervlak meldkamer (2.998 m²) versus

Veiligheidsregio (5.630 m²), is € 248.326 toe te wijzen aan de meldkamerfunctie.

15 De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de gemaakte afspraken tussen de
contractpartijen. De daadwerkelijke huidige huisvestingslasten over 2012 en 2013 zijn opgenomen in
paragraaf 8.6.



Pagina 56 van 100 DEFINITIEF CONCEPT

Voorschotbetaling

levering en diensten

Oppervlakte/

aantal

Eenheidsprijs Totaal

meldkamer

Kantoorruimte 2.998 m² VVO € 67,52 m² VVO € 244.943

Parkeren 14* parkeerplaatsen € 199,24 / parkeerplaats € 3.383

€ 248.326

Tabel 7.4 Benadering jaarlijkse voorschotbetaling levering en diensten meldkamer xxviii
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8. Financiën

In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van de meldkamer beschreven. Voor de financiële

situatie zijn de begroting en realisatie van de jaren 2012 en 2013 en de begroting voor 2014

geanalyseerd. De financiële situatie wordt beschreven voor de individuele kolommen, startend

met het perspectief van inkomsten (bijdrage per discipline, gefactureerde omzet/overige baten

en eventuele opschalingsbijdrage). Vervolgens worden de lasten in beeld gebracht, uitgesplitst

in personeelslasten, huisvestingslasten, ICT-lasten, afschrijvingen, rentelasten en overige lasten.

Dan komt de balans aan bod, met afsluitend een paragraaf over btw en loonbelasting.

8.1. Totaaloverzicht

Onderstaande tabel betreft een beknopte samenvatting van alle kosten. Deze worden in de

volgende paragrafen nader toegelicht.

Onderwerp Gerealiseerd 2012 € Gerealiseerd 2013 €

Bijdragen disciplines 12.844.728 14.224.829

Gefactureerde omzet / overige

baten
1.957.376 2.140.926

Opschalingsbijdrage16

Totaal baten 14.802.104 16.365.755

Personeelskosten 9.912.192 10.700.604

Huisvestingslasten 1.366.370 1.451.954

ICT-lasten 1.787.903 2.039.392

Afschrijvingen 247.389 204.430

Rentelasten 36.963 31.458

Overige kosten 1.451.287 1.937.919

Totaal lasten 14.802.104 16.365.755

Saldo van baten en lasten 0 0

Tabel 8.1: Totaaloverzicht bijdragen en lasten

8.1.1 Toelichting

Dit totaaloverzicht betreft een optelling waarbij de totaalkosten van de meldkamer worden

weergegeven. In dit overzicht wordt rekening gehouden met eventuele onderlinge

doorbelastingen tussen de kolommen.

16 Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn daarom

niet in beeld te brengen met deze nulmeting.
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De begroting en realisatie van het GMK is onderdeel van de begroting van de VRR. Deze

begroting betreft het beheer (van het gemeenschappelijk deel) van de meldkamer en de kolom

specifieke kosten voor de AMBU en brandweer.

De personele inzet op het primaire meldkamerproces is verantwoord in de begrotingen van de

betreffende kolommen.

De bijdragen van de disciplines betreffen alle lasten van de separate kolommen alsmede hun

aandeel in het GMK.

8.2. Bijdragen per discipline

In de onderstaande tabel zijn de bijdragen (of inkomsten) per discipline weergegeven.

Onderwerp Kolom Begroot
2012xxix

€

Begroot
2013xxx

€

Begroot
2014xxxi

€

Gerealiseerd
2012
€xxxii

Gerealiseerd
2013
€xxxiii

Bijdrage AMBU 4.087.461 4.092.756 4.092.756 4.046.024 4.169.395

Om niet AMBU

Bijdrage BRW 2.346.436 2.298.214 2.575.282 1.718.096 2.447.175

Om niet BRW

Bijdrage MK

Om niet MK

Bijdrage POL 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.080.607 7.608.259

Om niet POL

Totaal 9.833.897 9.790.970 10.068.038 12.844.728 14.224.829

Tabel 8.2: Bijdragen per discipline

8.2.1 Toelichting Ambulancezorg

De bijdrage betreft de financiële bijdragen ontvangen van de ambulance vervoerders.

In 2013 is hieronder ook de gefactureerde omzet betreffende de bijdragen van ambulance

vervoerders onder gepresenteerd. In 2012 is afzonderlijk gefactureerd aan de beide

ambulancediensten, VRR-RAD (intern) en Bios-groep. Aangezien het één een interne opbrengst

en het ander een externe opbrengst betrof werden deze gescheiden verantwoord. In 2013 werd

alleen aan de coöperatie gefactureerd en zijn beide stromen gezamenlijk verantwoord.

8.2.2 Toelichting Brandweer

De bijdrage van de brandweer betreft de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van

inwoneraantallen maal tarief per inwoner.
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Het exploitatieresultaat betreft niet de volledige brandweerbijdrage. Als de totale kosten stijgen

en de baten niet navenant hoger zijn dan is het logisch dat het toeneemt. Eventuele tekorten

worden afgedekt door de Veiligheidsregio.

8.2.3 Toelichting Politie

De bijdrage van de politie in de begrotingskolommen betreft alleen de bijdrage van de politie

aan de VRR, terwijl de gerealiseerde bijdrage tevens de eigen personeelskosten meldkamer

politie betreft.

De gehele bijdrage wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage voor de Nationale Politie.

8.3. Gefactureerde omzet / overige baten

In de onderstaande tabel is de gefactureerde omzet weergegeven.

Onderwerp Kolom Begroot
2012xxxiv

€

Begroot
2013xxxv

€

Begroot
2014xxxvi

€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Gefactureerde

omzet / overige

baten

AMBU

- - - - -

Gefactureerde

omzet / overige

baten

BRW

- - - - -

Gefactureerde

omzet / overige

baten

MK

1.431.417 1.684.400 1.500.000 1.957.376 2.140.926

Gefactureerde

omzet / overige

baten

POL

- - - - -

Totaal 1.431.417 1.684.400 1.500.000 1.957.376 2.140.926

Tabel 8.3: Gefactureerde omzet / overige baten per discipline

8.3.1 Toelichting Brandweer

Vanuit de brandweer is geen sprake van gefactureerde omzet / overige baten.

De MKB beschikt over een OMS-systeem. Dit systeem is echter volledig geoutsourced aan de

firma Siemens.

De kosten van OMS worden verantwoord in de Veiligheidsregio, maar de opbrengsten worden

verantwoordt bij de GMK.

8.3.2 Toelichting Meldkamer

De gefactureerde omzet betreft voornamelijk de OMS-abonnementen. In de gerealiseerde

bedragen van 2012 en 2013 zijn tevens uitkeringen ziekengeld (UWV) (2012: 42K; 2013: 30K)

en detachering van personeel bij derden opgenomen (2012: 40K; 2013: 72K).
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8.3.3 Toelichting Politie

Vanuit de politie is geen sprake van gefactureerde omzet / overige baten.

8.4. Opschalingsbijdrage

Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn

daarom niet in beeld te brengen met deze nulmeting.

8.5. Personeelskosten

In tabel 8.5 is een overzicht gegeven van het totaal aan personeelskosten voor de verschillende

disciplines binnen de meldkamer. Vervolgens worden de kostencategorieën voor personeel

nader toegelicht.

Onderwerp
Kolom

Begroot
2012

Begroot
2013

Begroot
2014

Gereali-
seerd 2012

Gereali-
seerd 2013

€ € € € €

Ambulance

Personeels-
kosten totaal

AMBU 2.524.958 2.706.521 2.730.584 2.140.743 2.955.037

Scholings en
opleidingsbudget

AMBU 77.930 76.106 89.468 12.408 54.487

Direct
meldkamer-
personeel

AMBU 2.143.049 2.376.729 2.386.801 1.709.546 2.477.144

Ondersteunend /
management

AMBU

Vacatures AMBU

Boventallig AMBU

Uitkeringen
wachtgeld

AMBU

Direct personeel
- doorbelast
(PBAK)

AMBU

Externe inhuur AMBU 140.000 139.903 139.903 295.651 312.588

Wachtgelden AMBU

Overige
personeelskosten

AMBU 163.979 113.783 114.412 123.138 110.818

Brandweer

Personeels-
kosten totaal

BRW 1.461.941 1.538.635 1.581.878 1.457.220 1.661.007

Scholings en
opleidingsbudget

BRW 53.170 55.894 65.532 24.399 7.664
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Direct
meldkamer
personeel

BRW 1.368.344 1.463.111 1.496.808 1.412.458 1.641.816

Ondersteunend /
management

BRW

Vacatures BRW

Boventallig BRW

Uitkeringen
wachtgeld

BRW

Direct personeel
- doorbelast
(PBAK)

BRW

Externe inhuur BRW

Wachtgelden BRW

Overige
personeelskosten

BRW 40.427 19.630 19.538 20.363 11.527

Meldkamer

Personeels-
kosten totaal

MK 1.613.058 1.629.220 1.561.914 2.355.785 1.899.519

Scholings en
opleidingsbudget

MK 15.800 43.500 20.500 98.699 124.782

Direct
meldkamer
personeel

MK

Ondersteunend /
management

MK 1.472.231 1.307.099 1.269.231 1.902.920 1.377.763

Vacatures MK

Boventallig MK

Uitkeringen
wachtgeld

MK

Direct personeel
- doorbelast
(PBAK)

MK

Externe inhuur MK 80.000 195.097 189.648 302.386 326.835

Wachtgelden MK

Overige
personeelskosten

MK 45.027 83.524 82.535 51.780 70.139

Politie

Personeels-
kosten totaal

POL 3.958.444 4.185.041

Scholings en
opleidingsbudget

POL
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Direct
meldkamer
personeel

POL

Ondersteunend /
management

POL

Vacatures POL

Boventallig POL

Uitkeringen
wachtgeld

POL

Direct personeel
- doorbelast
(PBAK)

POL

Externe inhuur POL

Wachtgelden POL

Overige
personeels-
kosten

POL

Totaal personeelslasten 5.599.957 5.874.376 5.874.376 9.912.192 10.700.604

Tabel 8.5: Personeelskosten meldkamer

Met ‘direct meldkamerpersoneel’ doelen wij op de centralisten en direct leidinggevenden. De

overige meldkamermedewerkers vallen onder de categorie ‘ondersteunend/management’.

8.5.1 Toelichting Meldkamer

Dit betreffen de personele lasten voor de kolommen AMBU en BRW verantwoord op de

kostenplaats GMK.

De externe inhuur betreft:

 Hoofd GMK (1 fte)

 Chef GMK (832 uur)

 Hoofd Bedrijfsvoering (1.462,5 uur)

 Centralisten MKA (3.584,5 uur)

8.5.2 Toelichting Politie

Bij de politie wordt niet begroot op meldkamerniveau. Hierdoor zijn geen begrote bedragen

opgenomen.

8.5.3 Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën

In hoofdstuk 5 Personeel zijn de berekende personeelslasten voor 2013 weergegeven van de

verschillende kolommen, exclusief sociale lasten. (zie tabel 5.7). Voor meldkamer Rotterdam-

Rijnmond komen deze lasten uit in totaal uit op € 9.580.835. Conform tabel 8.5 bedragen de

totale daadwerkelijke financiële personeelskosten over 2013 € 9.681.764, inclusief sociale
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lasten (en exclusief inhuur, opleidingskosten en overige personeelskosten). Uitgaande van

€ 1.333.586 aan sociale lasten17, is er sprake van een verschil van

€ 100.929, zijnde circa 1% van de totale daadwerkelijke personeelskosten over 2013. Dit

verschil wordt verklaard doordat de inschatting van de sociale lasten mogelijk lager uitvalt dan

hier opgenomen. In tabel 8.5a zijn de verschillen per kolom weergegeven.

Onderwerp
Ambulance Brandweer Meldkamer Politie Totaal

Personeels- lasten per
kolom - totaal, (NB: Dit
exclusief sociale lasten 1.600.755 1.576.637 1.047.422 4.022.436 8.247.250

(tabel 5.7)

Indicatie Sociale lasten
(ca. 20% SV-loon)

252.593 247.736 162.286 670.971 1.333.586

Subtotaal 1.853.348 1.824.373 1.209.708 4.693.407 9.580.836

Personeels- kosten
totaal, inclusief sociale
lasten 2.955.037 1.661.007 1.899.519 4.185.041 10.700.604

(tabel 8.5)

Correctie Scholing en
opleiding, Direct personeel -
doorbelast , externe inhuur
en overige kosten (tabel 8.5)

-477.894 -19.190 -521.756 0 -1.018.840

Subtotaal 2.477.143 1.641.817 1.377.763 4.185.041 9.681.764

Resterend Verschil 623.795 -182.556 168.055 -508.366 100.928

Tabel 8.5a: Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën

8.6. Huisvestingslasten

Onderstaande tabel betreft een overzicht van de lasten samenhangend met huisvesting. Deze

worden vervolgens nader toegelicht.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gereali-
seerd
2012
€

Gereali-
seerd 2013
€

Ambulance

Huisvesting

kosten totaal

AMBU
- - - - -

Huur AMBU - - - - -

Afschrijvingen AMBU - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

AMBU
- - - - -

17 De sociale lasten zijn geen onderdeel geweest van de uitvraag. Deze zijn indicatief vastgesteld op basis
van de volgende formule: (bruto loon per jaar + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering + administratieve
toeslag + alle toeslagen + ziektekostenvergoeding + BHV vergoeding - totaal aan pensioenbijdrage
werknemer) * 0,20
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Servicekosten

(gaswaterlicht)

AMBU
- - - - -

Overige

huisvestings-

kosten

AMBU

- - - - -

Brandweer

Huisvesting

kosten totaal

BRW
- - - - -

Huur BRW - - - - -

Afschrijvingen BRW - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

BRW
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

BRW
- - - - -

Overige

huisvestings-

kosten

BRW

- - - - -

Meldkamer

Huisvesting

kosten totaal

MK
1.386.357 1.451.044 1.773.057 1.366.370 1.451.954

Huur MK 1.187.000 1.414.000 1.187.000 1.187.000 1.414.000

Afschrijvingen MK 42.000 37.044 359.057 42.232 37.044

Doorbelast

(PBAK)

MK
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

MK

Overige

huisvestings-

kosten

MK

157.357 0 227.000 137.139 909

Politie

Huisvesting

kosten totaal

POL
- - - - -

Huur POL - - - - -

Afschrijvingen POL - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

POL
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

POL
- - - - -

Overige

huisvestings-

kosten

POL

- - - - -

Totaal 1.386.357 1.451.044 1.773.057 1.366.370 1.451.954

Tabel 8.6: Huisvestingslasten per kolom

Het pand wordt gehuurd door de Veiligheidsregio en de meldkamer gebruikt hiervan een

gedeelte. De huurlasten betreffen de in het huurcontract opgenomen lasten.
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De afschrijvingslasten betreft de afschrijving op verbouwingen en inrichting.

In de huisvestingskosten zijn ook lasten voor onderhoud, verzekeringslasten, gebruikerslasten,

BTW verlies en periodieke kosten voor lijnverbindingen opgenomen. De meldkamer heeft er ook

rekening mee gehouden, dat de servicekosten mogelijk hoger zullen uitvallen. Daarnaast is over

2014 sprake van een nieuw huurcontract. Derhalve wijken de huisvestinglasten over 2012 en

2013 af van de opgenomen waarden in paragraaf 7.4 die betrekking hebben op het nieuwe

contract.

8.7. ICT-lasten

In onderstaande tabel zijn de lasten met betrekking tot ICT-voorzieningen weergegeven welke

vervolgens nader worden toegelicht.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gereali-
seerd
2012
€

Gereali-
seerd
2013
€

Ambulance

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT-

personeel)

AMBU - - - - -

Software:

meldkamersyste

men totaal

(primair proces)

AMBU - - - - -

Software:

PIOFACH-

systemen

(secundair)

AMBU - - - - -

Hardware AMBU - - - - -

Data center-

kosten

AMBU - - - - -

Kosten uitwijk /

fall back

AMBU - - - - -

C2000 AMBU - - - - -

112 AMBU - - - - -

Opschaling AMBU - - - - -

Overige ICT AMBU - - - - -

Brandweer

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT

personeel)

BRW - - - - -

Software:

meldkamersyste

men totaal

BRW - - - - -
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(primair proces)

Software:

PIOFACH-

systemen

(secundair)

BRW - - - - -

Hardware BRW - - - - -

Data center-

kosten

BRW - - - - -

Kosten uitwijk /

fall back

BRW - - - - -

C2000 BRW - - - - -

112 BRW - - - - -

Opschaling BRW - - - - -

Overige ICT BRW - - - - -

Meldkamer:

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT-

personeel)

MK

2.026.000 1.984.137 1.983.574 1.787.903
2.039.39

2

Software:

meldkamersyste

men totaal

(primair proces)

MK

80.000 193.750 193.750 157.668 161.163

Software:

PIOFACH-

systemen

(secundair)

MK - - - - -

Hardware MK 216.000 202.000 202.000 229.335 240.733

Data center-

kosten

MK - - - - -

Kosten uitwijk /

fall back

MK - - - - -

C2000 MK 401.563 380.563 380.563 310.174 509.548

112 MK - - - - -

Opschaling MK 44.000 50.000 50.000 22.939 32.000

Niet

gespecificeerde

lasten ICT

MK

941.000 819.387 818.824 726.897 977.638

Overige ICT MK 343.437 338.437 338.437 340.890 118.310

Politie

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT-

personeel)

POL - - - - -

Software:

meldkamer-

systemen totaal

(primair proces)

POL - - - - -
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Software:

PIOFACH-

systemen

(secundair)

POL - - - - -

Hardware POL - - - - -

Data center-

kosten

POL
-

- - - -

Kosten uitwijk /

fall back

POL
-

- - - -

C2000 POL - - - - -

112 POL - - - - -

Opschaling POL - - - - -

Overige ICT POL - - - - -

Totaal
2.026.000 1.984.137 1.983.574 1.787.903

2.039.39

2

Tabel 8.7: ICT-lasten per kolom

8.7.1 Toelichting Meldkamer

De Veiligheidsregio betaalt, als beheerder van de meldkamer, alle lasten en verdeelt deze aan de

partners.

De meldkamer geeft aan dat de kosten voor PIOFACH-software, datacenterkosten, kosten

uitwijk en fall-back en kosten inzake 112 niet separaat inzichtelijk te maken zijn. Hierdoor zijn

de benodigde gegeven niet aangeleverd door de meldkamer.

Onder de ICT-kosten voor opschaling zijn de lasten voor de communicator gepresenteerd.

Overige lasten ICT betreffen voornamelijk onderhoudslasten en lasten die niet specifiek aan te

wijzen zijn aan de uitgevraagde verdieping.

8.8. Afschrijvingen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de afschrijvingen. Deze zijn na de tabel

toegelicht.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gereali-
seerd
2012
€

Gereali-
seerd
2013
€

Afschrijvingen AMBU - - - - -

Afschrijvingen BRW - - - - -

Afschrijvingen MK 217.500 189.097 536.497 247.389 204.430

Afschrijvingen POL - - - - -

Totaal 217.500 189.097 536.497 247.389 204.430

Tabel 8.8: Afschrijvingslasten per kolom
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8.8.1 Toelichting Meldkamer

De afschrijvingslasten betreffen alle afschrijvingen exclusief afschrijving op huisvestings activa.

8.9. Rentelasten

In onderstaande kolom zijn de rentelasten weergegeven.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gereali-
seerd
2012
€

Gereali-
seerd
2013
€

Rentelasten AMBU - - - - -

Rentelasten BRW - - - - -

Rentelasten MK 37.500 30.716 193.782 36.963 31.458

Rentelasten POL - - - - -

Totaal 37.500 30.716 193.782 36.963 31.458

Tabel 8.9: Rentelasten per kolom

De gepresenteerde lasten betreffen toegerekende rente. De veiligheidsregio, in haar rol als

beheerder van de meldkamer, heeft geen specifieke financiering ten behoeve van de meldkamer.

De stijging van de rentelasten is het gevolg van de verwachte investeringen in 2014.

8.10. Overige kosten

In de onderstaande tabel zijn de overige kosten in kaart gebracht.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gereali-
seerd
2012
€

Gereali-
seerd
2013
€

Overige kosten AMBU - - - - -

Overige kosten BRW - - - - -

Overige kosten MK 172.000 123.000 90.500 143.260 602.465

Niet

gespecificeer

de overige

kosten

MK

1.826.000 1.823.000 1.116.252 1.308.027 1.335.454

Overige kosten POL - - - - -

Totaal 1.998.000 1.946.000 1.206.752 1.451.287 1.937.919

Tabel 8.10: Overige kosten per kolom

8.10.1 Toelichting Meldkamer

De verantwoorde lasten betreffen overige lasten van de GMK, welke niet onder de eerdere

categorieën gepresenteerd konden worden (bijvoorbeeld kosten vervoer en voertuigen,
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dienstreizen, representatielasten, kantoorkosten en algemene kosten). De stijging tussen de

gerealiseerde bedragen 2012 en 2013 vloeit voornamelijk voort uit overige advieskosten

betreffende samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid.

8.11. Balansgegevens

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van balanspositie van de meldkamer. Na de

tabellen worden de posities eventueel nader toegelicht.

Actief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Passief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Huisvesting - - -
Eigen

vermogen
- - -

Huisvesting

opschaling
- - - Reserves - - -

Verbin-

dingen en

automati-

sering

- - -
Voorziening

en
- - -

Meldkamer-

systemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - - - - -

Liquide

middelen
- - - - - -

Vorderingen - - - - - -

Activa voor

opschaling - - - - - -

Totaal

actief

AMBU

- - -

Totaal

passief

AMBU

- - -

Geraamde

inves-

teringen

- - -

Verant-

woorde

investe-

ringen

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplich-

tingen

- - -

Tabel 8.11: Balansgegevens AMBU
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Actief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Passief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Huisvesting - - -
Eigen

vermogen
- - -

Huisvesting

opschaling
- - - Reserves - - -

Verbin-

dingen en

automati-

sering

- - -
Voorziening

en
- - -

Meldkamer-

systemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - -

Liquide

middelen
- - -

Vorderingen - - -

Activa voor

opschaling
- - -

Totaal

actief

BRW

- - -

Totaal

passief

BRW

- - -

Geraamde

investe-

ringen

- - -

Verantwoor

de inves-

teringen

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplich-

tingen

- - -

Tabel 8.12: Balansgegevens brandweer
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Actief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Passief Per 31-12-

2012

€

Per 31-12-

2013

€

Raming

31-12-2014

€

Huisvesting
228.663

191.619 -
Eigen

vermogen
- - -

Huisvesting

opschaling
- - - Reserves - - -

Verbin-

dingen en

automati-

sering

494.514 428.935 -
Voorziening

en
- - -

Meldkamer-

systemen
- - - Schulden 2.173.963 5.861.673 -

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
391.087 610.340 - - - -

Liquide

middelen 1.614
462 - - - -

Vorderingen 1.058.085 2.273.034 - - - -

Activa voor

opschaling
- - - -

Totaal

actief MK
2.173.963 3.504.390 -

Totaal

passief

MK

2.173.963 5.861.673 -

Geraamde

investe-

ringen

1.534.857 - -

Verantwoor

de investe-

ringen

- 138.852 -

Niet uit de

balans

blijkende

verplich-

tingen

- - -

Tabel 8.13: Balansgegevens meldkamer
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Actief Per 31-
12-2012
€

Per 31-
12-2013
€

Raming
31-12-
2014
€

Passief Per 31-
12-2012
€

Per 31-
12-2013
€

Raming
31-12-
2014
€

Huisvesting - - -
Eigen

vermogen
- - -

Huisvesting

opschaling
- - - Reserves - - -

Verbin-

dingen en

automati-

sering

- - -

Voorziening

en - - -

Meldkamer-

systemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - -

Liquide

middelen
- - -

Vorderingen - - -

Activa voor

opschaling
- - -

Totaal

actief

Politie

- - -

Totaal

passief

Politie

- - -

Geraamde

investe-

ringen

- - -

Verantwoor

de investe-

ringen

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplichting

en

- - -

Tabel 8.14: Balansgegevens politie

8.11.1 Toelichting Meldkamer

De begroting 2014 is medio 2013 opgesteld. Ten tijde van het opstellen werden nog een aantal

investeringen verwacht voor 2013 en 2014 die (nog) niet zijn gerealiseerd (bijvoorbeeld de

vervanging van de arbi en een start met de investeringen in de bouw van de nieuwe meldkamer).

Deze investeringen zijn wel in de begroting meegenomen, maar (nog) niet gerealiseerd en

daardoor zullen de afschrijvingen in werkelijkheid (nog) niet toenemen.

8.12.Btw en loonbelasting

8.12.1 Toelichting Veiligheidsregio

De VR dient btw-aangiften in. De VR voert een btw-administratie.
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De VR maakt geen eindafrekening richting de gemeenten om de transparantieregeling toe te

passen.

De werkkostenregeling is nog niet ingevoerd bij de brandweer.

Er gelden geen specifieke afdrachtsverminderingen ten aanzien van de loonheffing.

8.12.2 Toelichting Politie

De politie dient geen btw-aangiften in. De politie voert ook geen btw-administratie.

De werkkostenregeling is nog niet ingevoerd bij de politie.

Er gelden ook geen specifieke afdrachtsverminderingen ten aanzien van de loonheffing.
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A. Betrokken personen

A.1. Deelnemers kick-off meeting
Naam Functie

Dhr. M. Meelis Hoofd Bedrijfsvoering a.i.

Mw. D. Van Gammeren Hoofd Gemeenschappelijke Meldkamer

Dhr. E. Schultz Hoofd Huisvesting

Dhr. S. Seen Algemeen Projectleider Samenvoeging RDR-ZHZ

Mw. F. van Diem Controller Gemeenschappelijke Meldkamer

Mw. D. Brouwer Controller Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Mw. E. Langerak Hoofd Informatiemanagement

Dhr. W. Allaart VB Groep

Mw. S. Van Steenwijk Werkgroepleider P&O Samenvoeging RDR-ZHZ

Dhr. B. Grimmius Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Dhr. J. Wisse Hoofd Crisisbeheersing

Mw. A. van Daalen Directeur Brandweer

A.2. Verdiepende sessie Governance en
Contracten

Naam Functie

Mw. M. Buis Adviseur Bestuurlijke Zaken

Dhr. L. Manders Manager Ambulancezorg

Dhr. B. Grimmius Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Dhr. S. Jongepier VB Groep

Mw. A. Verhage Adviseur Bestuurlijke Zaken

Dhr. J. Wisse Hoofd Afdeling Crisisbeheersing

Dhr. H. Fransen Afdeling onderzoek & analyse Brandweer

Dhr. M. Henderson Afdeling onderzoek & analyse Brandweer

Mw. D. van Gammeren Hoofd Meldkamer

Dhr. J. Hartman Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Mw. J. van Zetten Beleidsmedewerker GMK VRR

Dhr. T. Heesen Plv. Diensthoofd Politie
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A.3. Verdiepende sessie Diensten, Producten en
Organisatie

Naam Functie

Mw. M. Buis Adviseur Bestuurlijke Zaken

Dhr. L. Manders Manager Ambulancezorg

Dhr. B. Grimmius Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Dhr. S. Jongepier VB Groep

Mw. A. Verhage Adviseur Bestuurlijke Zaken

Dhr. J. Wisse Hoofd Afdeling Crisisbeheersing

Dhr. H. Fransen Afdeling onderzoek & analyse Brandweer

Dhr. M. Henderson Afdeling onderzoek & analyse Brandweer

Mw. D. van Gammeren Hoofd Meldkamer

Dhr. J. Hartman Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Mw. J. van Zetten Beleidsmedewerker GMK VRR

Dhr. T. Heesen Plv. Diensthoofd Politie

A.4. Verdiepende sessie Personeel
Naam Functie

Mw. D. van Gammeren Hoofd Meldkamer

Dhr. J. Hartman Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Mw. J. van Zetten Beleidsmedewerker GMK VRR

Dhr. T. Heesen Plv. Diensthoofd Politie

Dhr. D. Stouten Sr. P&O-adviseur Politie-eenheid Rotterdam

Mw. S. Van Steenwijk Werkgroepleider P&O Samenvoeging RDR-ZHZ

A.5. Verdiepende sessie IM & ICT
Naam Functie

Dhr. M. Meelis Hoofd Bedrijfsvoering a.i. VRR

Mw. E. Langerak Hoofd afdeling informatiemanagement VRR

Dhr. P. Aantjes Projectsecretaris samenvoeging meldkamer Zuid-Holland-Zuid
en Rotterdam-Rijnmond

Mw. M. Westerdijk Hoofd bedrijfsvoering GMK Rotterdam
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A.6. Verdiepende sessie Financiën
Naam Functie

Dhr.P Aantjes Projectsecretaris samenvoeging meldkamer Zuid-Holland-Zuid
en Rotterdam-Rijnmond

Dhr. J. Bosma Financieel medewerker Poltie Eenheid Rotterdam

Mw. F van Diem Senior controller Veiligheidsregio Rotterdam

Dhr. W Allaart VB Groep

A.7. Verdiepende sessie Huisvesting
Naam Functie

Jan Hartman Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Bert Grimmius Project Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ
Leidinggevende Politie-eenheid Rotterdam

A.8. Slotsessie
Naam Functie

Dhr. J. Hartman Projectteam Samenvoeging meldkamers RR & ZHZ

Mw. M. Westerdijk Hoofd bedrijfsvoering GMK Rotterdam

Mw. F van Diem Senior controller Veiligheidsregio Rotterdam

Mw. S. Westermeijer Communicatie adviseur

Dhr. T. Heesen Plv. Diensthoofd Politie

Mw. S. Van Steenwijk Werkgroepleider P&O Samenvoeging RDR-ZHZ

Dhr. M. Wijngaarden Huisvesting

Dhr. J. van Mechelen Risico-inventarisatie en transitie

Mw. I. Marlet Projectsecretaris

Dhr. W Allaart VB Groep

Dhr. S. Jongepier VB Groep
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B. Afkortingen en begrippen

Omschrijving

AMB Ambulance

BRW Brandweer

CACO Calamiteiten Coördinator

DPg Dienst persoonsgegevens en Geoinformatie

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GIS Geografisch Informatiesysteem

GMK Gemeenschappelijke Meldkamer

GMS Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

HvJ Hoofdofficier van Justitie

KC Korpschef

HZK Harmonisatie Kwalititeitsbeoordeling in de Zorgsector

KLPD Korps Landelijke Politiediensten

KMar Koninklijke marechaussee

LCMS Landelijk Crisis Management Systeem

LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

MCC Meldings- en Coördinatie Centrum

MDC Meldkamer Diensten Centrum

MDT Mobiele Data Terminal

MKA Meldkamer Ambulance

MKB Meldkamer Brandweer

MKP Meldkamer Politie

MPC Multidisciplinair Proces Coördinator

NCC Nationaal Crisis Centrum

NcTV Nationaal coördinator Terrorisme en Veiligheid

OMS Openbaar brand Meld Systeem

POL Politie

ProQA Geprotocolleerd uitvraagsysteem

PSC Politie Service Centrum

RAV Regionale Ambulancevoorziening

RIC Regionaal Informatie Centrum (meldkamer politie)

RSC Regionaal Service Centrum

RTIC Real Time Intelligence Centre

SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
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TA Transitieakkoord

TBV Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

TL Teamleider

VR Veiligheidsregio

VtSPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland

LMO Landelijke Meldkamer Organisatie

KLMO Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie
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C. Uitbestede ICT-taken, applicatie- en
infrastructuurportfolio

C.1. Uitbestede ICT-taken
Leverancier Omschrijving

(contract)

Aanvangsdatum Einddatum Productgroep

(Overig)

Contractnummer Aantekeningen

NetStream b.v. Helpdesk Service SLA

NSK098

7-6-2009 7-6-2012 ICT Certificaat NSC-098 Doorlopend

Dicis B.V. Service-contract m.b.t.

"WEY Systems"

1-4-2012 31-3-2013 ICT SO-VRR Doorlopend

Siemens Nederland N.V. Openbaar Meldsysteem

OMS

17-12-2007 17-12-2013 ICT EG-aanbesteding nr.

2007/S65-079495

Doorlopend

Hecla Professional Audio

Video Systems B.V.

Service contract div.

apparatuur

1-4-2013 31-3-2014 ICT 10003040 / 239.084

VtsPN Voorz. tot

samenwerking Politie NL

Beheer C2000

randapparatuur

1-6-2013 31-5-2014 ICT Geen

Fusernet Services b.v. Schoonmaak

PC/randapparatuur GMK

1-9-2013 31-8-2014 ICT Archiefnr.: 0459

ICT Procos Serviceovereenkomst

m.b.t. plotboardsyst.

1-1-2014 31-12-2014 ICT 08014 SLA01.doc

SBIT

Automatiseringsdiensten

Onderh. Public Internat

Gateway+upgrades

1-1-2013 31-12-2014 ICT Offertenr. 201310049

RB&W IBS-abonnement ICT-

zaken

16-1-2014 15-1-2015 ICT Archiefnr. 0559

Postcode.nl B.V. 4 positie Drive Time

Matrix

24-1-2012 24-1-2015 ICT Geen
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Unit4 Software B.V. BIS Software

gebruiksrecht-

overeenkomst

1-4-2014 31-3-2015 ICT 13770

Priority Dispatch

Corporation

Medical Priority Dispatch

System (MPDS)

2-4-2012 1-4-2017 ICT Archiefnr. 0546

Tensing b.v. Onderhoud Licentie

Tensing CRR t.b.v. MKA

28-9-2012 28-9-2017 ICT Ref: ONL-4926/MH

ESRI Site-licentie 35 user t.b.v.

MKA

13-12-2012 13-12-2017 ICT Geen

Ram Mobile Data Mobiele Data-

communicatie (AVL-

Abonn)

1-4-2006 1-4-2013 Verbindingsmiddelen L3635/KW/534093 Doorlopend

EAL (Apeldoorn B.V.) Service t.b.v. voice

loggingsysteem

1-1-2014 31-12-2014 Verbindingsmiddelen 205U0412

KPN 1-1-2 Alarmnet

(instandhouding)

1-1-2013 31-12-2014 Verbindingsmiddelen NO PE17 20100730

Respond b.v. Onderhoud Communicator 1-1-2012 31-12-2016 Verbindingsmiddelen Klantnr. 200178

NetStream b.v. Support Check Point /

NOKIA

24-5-2012 24-5-2015 Verbindingsmiddelen Ref: Net-NL-20121605-1

Bron: RDR_CONTRACTEN_GMK lopende contracten dd 31 jan 2014.xls

C.2. Applicatie portfolio
Afkorting/
acroniem

Naam Eigenaar Gebruik Domein Functionaliteit
Maatwerk
Systeem?

Backend in
meldkamer
datacentrum?

Interfaces
buiten
meldkamer

Service-
niveau

Versie en
patchnummer

Omschrijving

Multi, P/B/A/K,
Opschaling,
PIOFACH,
Overig

Meldkamer /
Opschaling /
PIOFACH

Omschrijving
Maatwerk /
COTS

Ja/Nee Omschrijving
Omschrij-
ving

Omschrij-
ving
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GMS Gemeenschapp
elijk
Meldkamer
systeem

Ministerie
V&J

Multi Primaire
meldkamer-
processen

Meldingen registreren en
inzet coördineren

Maatwerk Ja AGU-CPA
MDT
Telefonie

C2000
GIS
CCP
Lodb
BVI
NAWP
OMS
NTS
BPS (BVH)
Agu-CPA
AOL
NTS
GIDS

24x7 4.11.06

ARBI Arbitrage
Bediening-
systeem

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

112 telefoongesprekken
afhandelen in en uit
gaande gesprekken
meldkamer

COTS Ja VRR centrale
PABX Politie
NCV

24x7 -

LCMS Landelijk Crisis
Management
Systeem

IFV Opschaling Opschaling Crisismanagementsystee
m bij opschaling

Maatwerk Nee Via Proxy
server Politie

24x7 -

CityGIS Geografisch
Informatie
Systeem

Meldkamer Meldkamer-p Primaire
meldkamer-
processen

Systeem waarop je de
kaart ziet waar politie-
voertuigen (automatic
vehicle location/AVL),
agenten en incidenten
zijn

COTS Ja Politiebureaus 24x7 -

Arc GIS Tensing Geografisch
Informatie
Systeem

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Systeem waarop je de
kaart ziet waar voertuigen
(automatic vehicle
location/AVL), agenten
en incidenten zijn

COTS Ja Ram-Brug sign.
METEO
Ventelatie
sturing
LSIV
MDT
C2000
GIS Haagl.
(uitwijk)
EAL Ramdata

24x7 -

Live view Camerabeelden
juweliers

Politie Meldkamer-p Primaire
meldkamer-
processen

Meekijken met
camerabeelden bij
juweliers

COTS Ja - - -
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OMS Openbaar
Meldsysteem
brandweer

Brandweer Meldkamer-b Primaire
meldkamer-
processen

Brandweerinstallatie in
bijv. bedrijf stuurt
automatisch een
brandindicatie naar de
meldkamer

Maatwerk Ja Siemens 24x7 -

EVA Voicelogging Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Logging van
telefoongesprekken

COTS Ja - 24x7 -

BRIO Management
informatie
systeem – Brio

Meldkamer PIOFACH PIOFACH Query's loslaten op
databases, wordt o.a.
gebruikt om ruwe data uit
GMK te controleren
voordat het in het MIP
komt t.b.v.
managamentrapportages.

COTS Ja - Geen 6.6.051

CIN
Verbindingssignal
ering

CIN
Verbindingssig
nalering

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Centraal incidenten
nummer t.b.v.
conferencecalls

COTS Ja - 24x7 -

Communicator Communicator Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Uitzetten van pager of
SMS alarmeringen en
meldingen

Maatwerk Ja - 24x7 -

Habimat Habimat Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Systeem dat ervoor zorgt
dat bij uitval ARBI, men
beschikt over een
alternatief telefoonboek
en belmogelijkheden

COTS Ja - - -

Klachtenbeheersys
teem

Klachtenbeheer
systeem

Meldkamer PIOFACH PIOFACH Klachtensysteem Maatwerk Nee - - -

Waarschuwings-
en
alarmeringsstelsel
incl. 3A net

Waarschuwings
- en
alarmeringsstel
sel incl. 3A net

Ministerie
V&J

Multi Opschaling Systeem voor het
bedienen van de sirenes
inclusief netwerk

Maatwerk Ja - 24x7 -

Besteld vervoer
applicatie
(planningsmodule
- MKA plan)

Besteld vervoer
applicatie
(planningsmod
ule - MKA plan)

Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer-
processen

Planning tool voor
besteld vervoer

Maatwerk Ja Ziekenhuizen - -

Beddenoverzicht Beddenoverzich
t

Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer
processen

Overzicht
beschikbaarheid bedden
ziekenhuizen

Maatwerk Ja - Geen -

Plot A (APIS) Plot A (APIS) Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer
processen

Plot voor ambulance Maatwerk Ja - 5x8 2.4

112 telefonie Avaya 112 telefonie
Avaja

Ministerie Multi Primaire
meldkamer-
processen

Binnenkomst 112
telefonie

Maatwerk Ja - 24x7 -
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Ambunet Ambunet Ambulance Meldkamer-a Primaire
meldkamer-
processen

Het landelijk delen van
informatie over
ambulance voertuigen

Maatwerk Nee Ambulance-
diensten andere
meldkamers

24x7 -

Verbinding Radio
Rijnmond

Verbinding
Radio
Rijnmond

- Multi Opschaling Verbinding Radio
Rijnmond

COTS Ja Radio
Rijnmond

- -

Last call recorder Last call
recorder

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Het kunnen
terugluisteren van eerder
gevoerde gesprekken MK

COTS Ja - 24x7 -

C2000 C2000 Beheer Ministerie Multi Primaire
meldkamer
processen

Software voor het
beheren van de templates

Maatwerk Ja - 24x7 -

C2000 C2000 incl.
Rabs

Ministerie Multi Primaire
meldkamer-
processen

Radio communicatie
systeem

Maatwerk Ja - 24x7 -

Topdesk Topdesk GMK Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Incidenten en wijzigingen
registratie

COTS Nee - - -

Plot Pol Plot Pol Meldkamer Meldkamer-p Primaire
meldkamer-
processen

Weergeven lopende
incidenten (back-up
systeem)

Maatwerk Ja - - -

EAL Automatisch
statussen,
voertuig
posities
(Icentral)

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Aansturingsmodel EAL,
automatisch statussen,
voertuig posities

Maatwerk Ja Ram Gateway 24x7 -

Cockpit Cockpit Meldkamer Multi PIOFACH Applicatie voor de
management rapportages

Maatwerk Ja - Geen -

Lichtkrant MKP Lichtkrant
MKP

Meldkamer Meldkamer-p Primaire
meldkamer-
processen

Het tijdig signaleren van
melding die uit de tijd
dreigen te lopen

Maatwerk Ja - - -

Lichtkrant MKA Lichtkrant
MKA

Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer
processen

Het tijdig signaleren van
status veranderingen
ambulances

Maatwerk Ja - - -

GII GII (GMS
incident
informatie)

Meldkamer Multi Opschaling Gemeenschappelijk
meldkamerbeeld door
zetten naar het landelijk
crisis management
systeem

Maatwerk Ja LCMS Geen -

CardAccess CardAccess - PIOFACH PIOFACH Toegangscontrole
systeem

COTS - - - -

SmartGuard SmartGuard - Multi Primaire
meldkamer-
processen

Camerabewakings-
systeem

COTS - - - -
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P2000 P2000
(Pancras)

Ministerie Multi Primaire
meldkamer
processen

Alarmeren van pagers Maatwerk Ja - 24x7 -

Pronet Pronet Meldkamer PIOFACH PIOFACH Beheermodule beamers COTS Ja - - -
I-trafic I-traffic Meldkamer Multi Primaire

meldkamer
processen

Voertuigmanagement
systeem

COTS Ja Ambunet 24x7 -

Gewonden
registratie
applicatie (GRAP)

Gewonden
registratie
applicatie
(GRAP)

Ambulance Ambulance Opschaling Overzicht slachtoffers bij
ramp

Maatwerk Nee - - -

Proqa & AQUA Proqa &AQUA Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer
processen

Triagesysteem COTS Ja - 5x8 -

Elektronisch
Planboard

Elektronisch
Planboard

Meldkamer Ambu Primaire
meldkamer
processen

Bijstand ambulances Maatwerk Ja - 5x8 -

Burgernet Burgernet Politie Meldkamer-p Opschaling Hulpvraag informatie
naar burgers bij
vermissing of incidenten

Maatwerk Nee Burgers/tele-
fonieproviders

- -

NL-Alert NL-Alert Ministerie Multi Opschaling Het
waarschuwen/informeren
van burgers bij
incidenten via mobiel

Maatwerk Nee Burgers/tele-
fonieproviders

- -

Juwelguard Juwelguard Overig Meldkamer-p Primaire
meldkamer
processen

Trac & trace van juwelen COTS Ja - - -

IRN IRN Politie Pol Primaire
meldkamer
processen

Incidenten t.b.v. RTIC - Nee - - -

Gevarenkaarten Gevarenkaarten - Multi Primaire
meldkamer
processen

Gevarenkaarten database COTS Ja - - -

Quadbox Quadbox Meldkamer Multi Primaire
meldkamer
processen

Aansturing
camerabeelden

COTS Nee - - -

Firewall GMK Firewall GMK
(software)

Meldkamer Multi multi Firewall GMK beveiliging
voor inkomend en
uitgaand netwerk verkeer
meldkamer domein

COTS Ja - 24x7 -

Avocent Avocent Meldkamer PIOFACH PIOFACH Het benaderen van GMK
systemen

COTS Ja - 24x7 -

Ticker tape Ticker tape RTV
Rijnmond

Multi Opschaling Het tonen van informatie
TV Rijnmond

COTS Nee - - -
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DIS DIS Meldkamer Ambu / bw Primaire
meldkamer-
processen

Digitaal informatie
systeem t.b.v. protocollen
brandweer en ambulance
en meldkamer

Maatwerk Nee - - -

MKP online MKP online Politie Pol Primaire
meldkamer-
processen

Protocollen t.b.v. politie Maatwerk Nee - - -

Pariter Pariter - Ambu Primaire
meldkamer-
processen

Ambulancebijstand Maatwerk - - - -

Ketenzorg
applicatie (KZA)

Ketenzorg
applicatie
(KZA)

- Ambu Primaire
meldkamer
processen

Ketenzorg applicatie voor
besteld vervoer

Maatwerk Ja - - -

Harmonie Harmonie VRR PIOFACH Primaire
meldkamer-
processen

Planning tool voor piket
en IC

COTS Nee - - -

Geldrol Geldrol Politie meldkamer -p Primaire
meldkamer-
processen

Alarmering bij
overvalgeldtransport

Maatwerk Ja - - -

GEO server GEO server VRR Multi Primaire
meldkamer
processen

Update kaartmateriaal
t.b.v. gis

Maatwerk Nee VRR - -

KLPD heli KLPD heli Meldkamer Meldkamer-p Primaire
meldkamer-
processen

beeldstreaming heli
beelden

COTS Nee - 24x7 -

Portaal Portaal Meldkamer PIOFACH PIOFACH remote toegang voor
GMK beheer naar GMK
systemen (PIKET)

COTS Ja - - -

TIM TIM VRR PIOFACH PIOFACH Tijdregistratie personen
applicatie VRR

COTS Nee - - -

Inzetvoorstel
ambulance

Aanrijtijden-
server
Ambulance

Meldkamer Meldkamer-a Primaire
meldkamer-
processen

Berekenen
dichtstbijzijnde
ambulance t.o.v.
incidentlocatie

Maatwerk Ja - 24x7 -

Plot BRW (APIS) Plot BRW Meldkamer Meldkamer-b Primaire
meldkamer-
processen

Overzicht aanwezige
voertuigen per kazerne

Maatwerk Ja - - -

Videoswitch Videoswitch Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Aansturing en autorisatie
van beeld, muis,
toetsenboard pc
rekencentrum naar
meldkamer

Maatwerk Ja - 24x7 -

GMS uitwijk GMS uitwijk Meldkamer Multi Primaire
meldkamer-
processen

Back-up GMS Maatwerk Ja - 24x7 -
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Lokaal afhandelen Lokaal
afhandelen

Meldkamer Meldkamer-b Primaire
meldkamer-
processen

Decentrale afhandeling
van brandweer incidenten

Maatwerk Nee - - -

Cognos Cognos GMK Meldkamer Multi PIOFACH Management -
rapportages

Maatwerk Nee - 5x8 10.1.1

Altiris Deployment Altiris - Multi - deployment software - - - - -
Tunnelsturing - - - - - - - - - -
Optima (2014) - - - - - - - - - -
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C.3. Infrastructuurportfolio

Aantal

Infrastructuurportfolio - Eindgebruikers

devices

Free seating tafels meldtafels -

Intake meldtafels -

Uitgifte meldtafels -

RTIC meldtafels -

Overige meldtafels 40

Standaard werkstations 169

Standaard vaste telefoons -

Arbitrage systeem (speciaal telefoniesysteem) 1

Ten aanzien van de onderverdeling van de 25 meldtafels in de meldkamer (er zijn ook nog 13 meldtafels buiten de operationele meldkamer) er zijn 2

blokken: brandweer + ambulance en politie waartussen geen uitwisseling mogelijk is. Wel binnen elk blok, waarbij opgemerkt moet worden dat er bij 2

meldtafels van de Politie ook een mobilofoon is.

Infrastructuurportfolio - Connectivity Telefooncentrales 112 1

Telefooncentrales 0900-8844 -

Core switches -

Firewalls / overige security componenten -

Audio/video/web conferencing voor meldkamer doeleinden -

Audio/video/web conferencing voor opschalings doeleinden 1

Geen opmerkingen
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Infrastructuurportfolio - Storage SAN/NAS -

Back-upvoorziening 1

De back-up voorziening (CommValt) is van de dienst ICT/DRC, de Dienst ICT maakt de back-up voor de meldkamer op hun systeem

Infrastructuurportfolio - Datacenter Enclosure -

Blade servers -

GMS servers 1

overige servers 21

Racks mounted -

Geen opmerkingen
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D. Contracten

In de onderstaande tabel staan alle risicovolle contracten of contracten met een waarde groter dan € 20.000. Per contract wordt aangegeven welke partijen

betrokken zijn, wordt er een omschrijving gegeven van de inhoud van het contract en wordt de datum van het sluiten van het contract getoond.

Totaaloverzichten van alle lopende contracten en SLA’s van de GMK Rotterdam-Rijnmond staan beschreven 18 19 20.

Partij namens

Meldkamer

Wederpartij(en) Omschrijving Datum

(van

ondertekening)

Bestandsnaam

Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Brandweer Rotterdam-
Rijnmond

SLA met betrekking tot diensten die GMK verricht
ten behoeve van BRR om deze laatste te faciliteren in
het verwerken van 112-meldingen.

3 februari 2011 RDR_CONTRACTEN_2-1-3-2
SLA BRW met GMK 2011.pdf

Gemeenschappelijke
Meldkamer Rotterdam-
Rijnmond

Cofely West Utiliteit B.V. Onderhoudscontract nr. 30029100 ten behoeve van
technische installaties op project.

6 juli 2009 RDR_CONTRACTEN_4-4-1-1
Contract Cofely UPS GMK
2009.pdf

Brandweer en politie
Rotterdam

GTI West Utiliteit B.V. Het verzorgen van preventief, correctief onderhoud
en technisch beheer van de installaties.

17 maart 2008 RDR_CONTRACTEN_4-4-1-2
Onderhoudscontract Cofely GMK
2008.pdf

Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Coöperatie AZRR UA Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en afstemming en coördinatie tussen
AZRR en VRR.

5 december 2011 RDR_CONTRACTEN_1-1-4-1
Convenant AZRR.pdf

Gemeenschappelijke
Meldkamer, Afdeling
bedrijfsvoering

VRR Afdeling Crisisbeheersing SLA met als doek verbeteren samenwerking en
afspraken diensten t.b.v. Crisisbeheersing.

16 mei 2012 RDR_CONTRACTEN_1-1-4-3
SLA GMK - Crisisbeheersing.pdf

18 RDR_CONTRACTEN_GMK SLA's.xlsx
19 RDR_CONTRACTEN_GMK lopende contracten dd 31 jan 2014.xls
20 RDR_CONTRACTEN_2-3-1 Overzicht SLA.pdf
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Gemeenschappelijke
Meldkamer, Afdeling
bedrijfsvoering

Staf Risico- en
Crisisbeheersing

SLA met beschrijving van diensten die de afdeling
bedrijfsvoering levert aan de Stafdirectie Risico- en
Crisisbeheersing (SRC).

- RDR_CONTRACTEN_1-1-4-4
SLA GMK - RenC.pdf

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

De Minister van Infrastructuur
en Milieu

Convenant tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond en de dienst Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

25 juni 2012 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-1
Convenant GMk
Rijkswaterstaat.pdf

Het Openbaar Lichaam
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

RET N.V. Convenant tussen RET N.V. en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) namens de 16
deelnemende gemeenten aan de VRR.

14 oktober 2013 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-2
Convenant GMK RET.pdf

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
(VRR)

De Politie eenheid Rotterdam.
Het Ministerie van Defensie

Convenant tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR), de Politie eenheid Rotterdam en
Defensie.

10 september 2013 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-3
Convenant Defensie.pdf

Het Openbaar Lichaam
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Het Ministerie van Defensie Convenant tussen Commandant Regionaal Militair
Commando West (RMC-West) en de directeur van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Ingevolge het convenant ICMS tussen de ministers
van BZK en Defensie.

4 april 2007 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-4
Convenant GMK Militair
commando West.pdf

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

De eenheid Rotterdam van de
Nationale Politie.
De wettelijke beheerder van de
spoorweginfrastructuur in
Nederland (ProRail).

Convenant tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR), de Politie eenheid Rotterdam en
ProRail.

15 januari 2014 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-5
Convenant GMK met ProRail.pdf

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

De Kustwacht.
De stichting Koninklijke
Nederlandse Redding
Maatschappij.

Convenant voor samenwerking tussen
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Kustwacht en
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
Search-And-Rescue (SAR) en Maritieme

2 februari 2004 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-6
Convenant GMK Kustwacht en
KNRM.pdf
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Hulpverlening.

Het Openbaar Lichaam
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
(Rijks-)havenmeester
Rotterdam-Rijnmond.

Operationele overeenkomst tussen de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf
Rotterdam N.V. en de (Rijks-)havenmeester
Rotterdam-Rijnmond betreffende de ondersteuning
bij incidentbestrijding.

11 juli 2012 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-7
Convenant GMK
Havenbedrijf.pdf

De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
(VRR)

Het Hoogheemraadschap
Delfland (HHD,
Het Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard,
Het Waterschap Hollandse
Delta.

Afspraken tussen de Dijkgraven van het
Hoogheemraadschap van Delfland, het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, het Waterschap Hollandse Delta en
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR).

25 juni 2012 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-8
Convenant GMK
Hoogheemraadschap.pdf

Brandweer Rotterdam-
Rijnmond

ING Vastgoed Ontwikkeling
B.V.

Huurcontract voor kantoorruimte in het "World Port
Center" op de Wilhelminapier te Rotterdam,
getekend: 2000.

25 oktober 2000 RDR_CONTRACTEN_4-4-4-1
Huurcontract VRR WPC
2002.pdf

Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Beleggingsconsortium WPC
C.V.

Huurcontract voor kantoorruimte in het "World Port
Center" op de Wilhelminapier te Rotterdam,
getekend: 2013.

30 september
2013

RDR_CONTRACTEN_4-4-4-2
Huurcontract GMK WPC 2014-
2027.pdf

Politie Rotterdam-
Rijnmond (namens
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond)

EAL (Apeldoorn) BV Aanbieding voor een onderhoud servicecontract ten
behoeven van het EAL Voice Loggingsysteem.

28 oktober 2005 RDR_CONTRACTEN_5-4-5-1
onderhoudscontract voice
logging EAL Apeldoorn bv.pdf

VRR Rotterdam-Rijnmond Fusernet Services BV Contract voor het reinigen van PC en
randapparatuur.

10 augustus 2007 RDR_CONTRACTEN_5-4-5-2
overeenkomst reiniging PC en
randapparatuur.pdf

Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

Tensing BV Offerte voor de levering en implementatie van
Tensing CCR. Meldkamer GIS op basis van Esri
platform.

28 september
2012

RDR_CONTRACTEN_5-4-5-3
Overeenkomst Tensing GIS.pdf

Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

vtsPN VG-Zuidwest Service Level Agreement behorende bij de
Mantelovereenkomst ICT Dienstverlening.

6 juli 2009 RDR_CONTRACTEN_2-3-1-9
SLA VRR Definitief V10
090706.pdf
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E. Overzicht functieduiding ruimtes
meldkamer

Functie 1 Functie 2 Meldkame
r

Ondersteunin
g

Opschaling Opmerkingen

20ste

verd.
20.000 GMK - Vergaderruimte 2 GBO liaison chef logistiek x Vergaderruimte 12 personen.

20.002 Pantry -- x

20.004 GMK - Vergaderruimte 3 Actiecentrum politie x Vergaderruimte 16 personen.

20.008 GMK flexruimte met twee
werkplekken

-- x

20.009 Actiecentrum politie Actiecentrum politie
(calamiteiten opstelling)

x GBO ruimte. 5 meldtafels, 4
werkplekken, 3 schermen,
whiteboard.

20.028 Vide vanuit Havenbedrijf -- x

20.046 GMK - beleidsmedewerker Actiecentrum brandweer
(calamiteiten opstelling)

x vergadertafel 4 personen

20.050 Trap naar 21 (inpandig VRR) -- x

20.051 Berging -- x

20.054 GMK - bedrijfsvoering service
centrum

Actiecentrum GHOR
(calamiteiten opstelling)

x

20.064 GMK - hoofd GMK -- x Vergadertafel 8 personen.

20.065 GMK - secretariaat -- x

20.070 Kleedruimte dames -- x

20.071 SER -- x

20.072 Lifthal met sluis -- x

20.073 Entree -- Kopieerapparaat met postvakjes.

20.076 GMK - MKA 2 personen Actiecentrum GHOR
(calamiteiten opstelling)

x x Vergadertafel 4 personen.



Pagina 93 van 100 DEFINITIEF CONCEPT

20.080 GMK - chef meldkamer MKP 4
personen

Actiecentrum brandweer
(calamiteiten opstelling)

x x Vergadertafel 4 personen.

20.084 Pantry -- x Magnetron, oven, koelkast,
vaatwasser.

20.088 GMK - chef meldkamer politie -- x Vergadertafel 4 personen.

20.092 GMK - werkplekken chefs ("niet
in gebruik")

-- x

20.118 Meldkamer Meldkamer x Zie 2).

20162 /
078

Kleedruimte heren -- x

20.178 Lockers en douches 2 stuks -- x

21ste

verd.
21.000 Risico en Crisisbeheersing -

stafdirectie Teamleider RB en
teamleider CPO

Werkruimte Driehoekoverleg x Driehoek = Burgemeester,
hoofdofficier van Justitie,
Politiechef Politie, vergadertafel 6
personen.

21.002 Risico en Crisisbeheersing -
beleidsadviseurs

Werkruimte ondersteuning
Directie Veiligheid

x

21.010 Risico en Crisisbeheersing -
medewerkers

Werkruimte Voorlichting x

21.012 Risico en Crisisbeheersing -
directeur

Werkruimte ondersteuning
(Regionale)Veiligheidsstaf

x Directie Veiligheid, politie, OM en
brandweer, vergadertafel 4
personen.

21.014 Risico en Crisisbeheersing -
stafdirectie vergaderruimte 10
personen

Regionale Veiligheidsstaf (VS) x Specifieke vergadertafel, 12
personen, 4 werkplekken.

21.024 Regionaal Operationeel
Centrum (ROC) /
vergaderruimte 12 personen

Regionaal Operationeel
Centrum (ROC)

x Zie 1), 34 zitplaatsen.

21.054 Risico en Crisisbeheersing
afdeling IM - medewerkers

Werkruimte stafsectie evacuatie x

21.056 Risico en Crisisbeheersing -
afdeling IM - ruimte opstelling
apparatuur

Radio Rijnmond x

21.060 Risico en Crisisbeheersing -
afdeling IM - hoofd IM

-- x Vergadertafel 3 personen

21.062 Risico en Crisisbeheersing -
medewerkers

Werkruimte Ondersteuning OM x

21.064 Risico en Crisisbeheersing -
medewerkers

Werkruimte Informatie sectie x
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21.066 Risico en Crisisbeheersing -
afdelingshoofden

Werkruimte ondersteuning
politie

x Afdelingshoofden Bedrijfsvoering
en Crisisbeheersing

21.068 Risico en Crisisbeheersing -
secretariaat

-- x

21.070 Lifthal --

21.071 Entree -- Keuken en copy corner

21.xxx Gebouwinstallaties --

21.xxx Techniek VRR --

22ste

verd.
22.000 GMK randapparatuur 2000 -- x C2000

22.001 GMK randapparatuur 2000 -
beheerder en sr
gebruiksondersteuner

-- x C2000

22.003 GMK - vergaderruimte De
Kubus

-- x Vergaderruimte 6 personen

22.008 GMK - randapparatuur 2000 -
sr mdw C2000 en sr mdw
projecten en innovatie

-- x C2000

22.010 GMK - kwaliteitsmedewerker,
security officer en
beleidsmedewerker SCL/WAS

-- x C2000

22.014 GMK - hoofd beheer GMK
(Micha Meelis)

-- x vergadertafel 6 personen

22.015 GMK - kopieerruimte -- x

22.024 GMK - vergaderruimte 1 -- x vergaderruimte 11 personen

22.026 GMK - Bedrijfsvoering Beheer -
sr medewerker techniek +
medewerker?

-- x

22.030 GMK - Bedrijfsvoering Beheer -
drie mdw data en een
projectleider LMC

-- x

22.036 GMK - Bedrijfsvoering Beheer -
drie sr mdw techniek en een
projectleider GIS

-- x

22.062 MER (diverse apparatuur) T.b.v. C2000, telefonie, KA, 112,
GMIS, KPN, openbaar
meldsysteem e.d.

x Apparatuur voor meldtafels (24
outlets per tafel)

22.070 Lifthal --
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22070a Berging algemeen -- x

22070b Berging algemeen -- x

22.071 Entree --

22.072 Berging algemeen --

22.074 Opslag en gasblussing MER -- x

22.158 Gebouwinstallaties --

22.122 Gebouwinstallaties --
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F. Extra taken uitgevoerd
door de GMK RR

"Extra" (bovenwettelijke) taken uitgevoerd door de GMK RR

Beheer bestaande uit / waaronder

Beheer Voertuigen- en

functionarissenregistratie

in of buiten dienst melden

aanmaken nieuwe voertuigen / funcionarissen

afvoeren oude voertuigen / functionarissen

verplaatsingen inclusief pagercodes

aanmaken nieuwe voertuigsoorten / functies

systeem voor dynamische inzet ambulances

Beheer registratie Openbare meldsystemen

Beheer drukknopmelding registreren objecten

registreren afwijkende inzetbehoefte

registreren afwijkende incidentlocaties

Beheer GMS registreren en beheren stratenbestand

registreren en beheren gemeenten / plaatsen

registreren en beheren koppeling tussen kvt en straat

koppelen van straat met coördinaten en beheren

registreren en beheren rijkswegen

registreren en beheren objectsoorten BAG

registreren en beheren telefoonnummers functionarissen /

waarschuwingsadressen

Koppelen van speciale objecten aan adressen (havennummers,

oeverfrontnummers) en beheren

registreren en beheren van object gebonden afspraken /

uitrukvoostellen

registreren en beheren incidenttypes / specifieke

meldingsclassificaties / regionale afspraken

verwerken van wijzigingen

beheer koppeling GMS met AGU CPA gegevens (landelijk script)

beheer koppeling GMS MDT ambu richting AZN/ CityGIS server

(landelijk script)

beheer koppeling GMS MDT politievoertuigen

beheer koppeling GMS met BVH (Basis Voorziening Handhaving

Beheer Alarmregeling koppelen van regionale inzetbehoeftes aan incidenttyperingen

(volgens MARRR)

adviseren op de MARR en LMC



Pagina 97 van 100 DEFINITIEF CONCEPT

registreren door GHOR-vastgestelde werkafspraken en

inzetprocedures

registreren door multi vastgestelde werkafspraken en

inzetprocedures

registreren door gemeenten vastgestelde werkafspraken en

inzetprocedures

deelname aan overlegvorm grootschalig optreden

Beheer Communicator (INS) (vitale

partners,

opzetten en beheer van alarmeringsjablonen (scenario's)

gemeenten en multi) beheren contactgegevens van te alarmeren personen

faciliteren webserver voor persoonlijke gegevens

faciliteren webserver voor oefeningen

voorzien in uitval P2000 scenario en C2000

verzorgen van voldoende capaciteit in verbindingen (ingaand en

uitgaand), zowel telefoonlijnen, SMS en P2000

verzorgen van beschikbaarheid en redundantie

rooster van pagercodes invoeren

Beheer Kazerne Volgordetabel (KVT) Inlezen KVT in GMS

verlenen ondersteuning bij problemen bij inlezen / aanpassen KVT

flexibel aanpassen KVT bij planbare evenementen planbaar (incl.

fictieve kazerne adressen)

flexibel aanpassen KVT bij niet-planbare evenementen (incl. fictieve

kazerne adressen)

flexibel aanpassen KVT bij wegopbrekingen

inrichten systeem op regionale voorkeursvolgorde

Voldoen aan art 31 incl. PPS (=

publieke private samenwerking)

inrichten van de GMS, zodat aan de uitzonderingen en

randvoorwaarden voldaan wordt voor de bestuurlijke publieke

private samenwerking.

Wijzigingen verwerken in alle

systemen

afhankelijk van noodzaak, acuut, binnen 3 dagen of binnen 6

weken.

Beheer GIS-systeem GIS gegevens kloppend houden uitgaand van het Geo-pakhuis

GIS gegevens / Geo data ongefilterd realtime delen

Beheer randapparatuur C2000 algemeen beheer (waaronder o.a. beheer randapparatuur)

testen van speciale locaties (special coveralge locations) op

ontvangst van C2000 door SCL beleidsmedewerker

bij geen dekking van hierboven genoemde speciale locaties

aanschrijven van eigenaar, om te zorgen voor dekking door SCL

beleidsmedewerker

invoeren regionale fleetmap

Piket beheer de verbindingsdienst beheert in koude fase het in de lucht blijven

van de systemen GMK
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Beheer P2000 algemeen beheer (waaronder o.a. beheer randapparatuur)

uitgeven van Capcodes

Piket doorschakeltelefoons faciliteren GMK beheer zorgt dat er een VRR telefoon staat. GMK

programmeert de telefoon

Beheer informatie van het NCC /

NCTV

beoordelen, afstemmen en (direct) doorsturen gegevens van het

NCC / NCTV naar bevoegd gezag

Beheer actiecentra en operationele

centra

doet nu de meldkamer

Beheer WAS palen / netwerk Bepaling locatie WAS palen en aanspreekpunt storingen

Beheer LCMS Beheer OVI tool (koppeling tussen GMS en LCMS)

Beheer VIC Beschikbaar stellen van 2 werktafels voor VIC-medewerkers

Beheren / beschikbaar stellen real

time data

Opstellen verbindingsschema's bij

o.a. evenementen

Leveren piket centralist

Aanmelden SIM kaarten t.b.v.

CityGIS, Digitaal Rittenformulier,

Mobitex, AZN-server

Beheer Mobitex-verbinding naar

AMB en politie

Beheer gegevens EAL ambulance

AVLS / politie

Bestellen randapparatuur VTSPN

Beheer communicatievoorzieningen AZRR incl. beheer budget

Roostergegevens invoeren in Roosterweb

Beheer Optima

Beheer GGD-telefoon de doorschakeling in de telefooncentrale / arbi gewaarborgd moet

blijven

Bron: RDR_DPO_1-2-2 Extra Taken GMK RR totaal 22-7-14
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xix ‘Concept Projectplan Samenvoeging Meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland

Zuid’, 12 december 2013
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31 januari 2014
xxi ‘Ziekteverzuim. Organisatiedeel: 2 – Directie Gemeenschappelijke Meldkamer’,

28 februari 2014
xxii RDR_Personeel_overzicht overuren.pdf
xxiii 1-1-4-4 SLA GMK – RenC.pdf
xxiv Service Level Agreement (SLA) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – vtsPN VG-Zuidwest,

d.d. 06-07-2009
xxv 1-1-4-4 SLA GMK – RenC.pdf
xxvi GMK lopende contracten dd 31 jan 2014.xls
xxvii Concept projectplan Samenvoeging Meldkamers Rotterdam-Rijnmond & Zuid Holland Zuid
xxviii Huurovereenkomst World Port Center, Wilhelminakade 947 te Rotterdam, 30/09/2013
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xxxi Bron begrotingscijfers 2014 voor GMK:
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