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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 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; en

 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 informatieuitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen

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 meldkamerlocaties 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 onderzoeksraamwerk1.

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 november 2014 zijn 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

1 Op 16 september 2014 heeft burgermeester Brok, als voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid en mede namens de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, een brief gestuurd
naar de Due Diligence Commissie inzake het vragen van aandacht voor de relatie tussen de kwaliteit van
de door de LMO geleverde producten en daarvoor beschikbare budgetten.
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protocol betreft de afspraken over het proces, de rollen en verantwoordelijkheden tijdens de

uitvoering van de nulmeting ter plaatse bij een meldkamer.

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 Zuid-Holland Zuid is gestart met een kick-off meeting op 20

mei 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

In de periode 20 mei tot 16 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 gebruik gemaakt 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?
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 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?

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. Pas na 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.

Na accordering van de interviewverslagen en aanlevering broninformatie (voor een overzicht,

zie bijlage F) is voorliggende rapportage opgesteld. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op de

interviewverslagen en de aangeleverde informatie. De informatie ontvangen tot en met 25

november 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.
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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.

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 de

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 Meldcentrale (GMC) fungeert onder de verantwoordelijkheid van de

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) in overeenstemming met de eenheidsleiding van

de politie-eenheid Rotterdam.

Figuur 2.1: Overzicht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2.2. Algemene kengetallen

Kenmerk P Bron

Grootte veiligheidsregio (km2) 836,47 CBS 2013

Aantal inwoners veiligheidsregio 483.107 CBS 2013

Aantal gemeenten 17 CBS 2013

Brandweerkazernes 38 Imergis Kaartmateriaal

Ambulancestandplaatsen 6 Imergis Kaartmateriaal

Exploitatielasten Veiligheidsregio 2012 39.124.000 Jaarverslag Veiligheidsregio 2012
Tabel 2.1: Algemene kengetallen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeente Inwonertal Gemeente Inwonertal

Korendijk 10.774 Alblasserdam 19.643

Oud-Beijerland 23.441 Papendrecht 32.082

Cromstrijen 12.762 Sliedrecht 24.389

Binnenmaas 28.964 Hardinxveld-Giessendam 17.722

Strijen 8.777 Giessenlanden 14.466

Zwijndrecht 44.610 Gorinchem 35.128

Hendrik-Ido-Ambacht 28.641 Zederik 13.538

Dordrecht 118.466 Leerdam 20.718

Molenwaard 28.986
Tabel 2.2: Inwoneraantallen per gemeenteiii
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2.3. Locatie

De meldkamer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is gevestigd aan Oranjepark 13, te

Dordrecht. De GMC is een latende meldkamer. Momenteel wordt de samenvoeging met de

meldkamer in Rotterdam voorbereid. Dit betekent dat de GMZ ZHZ ook haar intrek neemt in

het World Port Center aan de Wilhelminakade 947, te Rotterdam.
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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 meldcentrale (GMC) Zuid-Holland Zuid kan,

op hoofdlijnen als volgt worden gekarakteriseerd: de gemeenschappelijke meldcentrale bestaat

niet als formele zelfstandige juridische organisatie. De betrokken gemeenten zijn op 1 juli 2009

een Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangegaan. Deze GR2 is

per 1 januari 2013 gewijzigd viii.

De meldkamer fungeert onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de

veiligheidsregio, in overeenstemming met de Politiechef Regionale Eenheid (voorheen:

Korpschef). In bestuurlijke zin is de meldkamer onderdeel van de VRZHZ, beheerstechnisch is

de meldkamer ondergebracht bij de politieiv. Binnen de meldkamer wordt zo veel mogelijk

geïntegreerd gewerkt, waarbij het onderscheid tussen Meldkamer Ambulancezorg (MKA), de

Meldkamer Brandweer (MKB) en de Meldkamer Politie (MKP) moeilijk is te maken.

In het convenant tussen de VRZHZ en de politie zijn de afspraken inzake de onderlinge

samenwerking en het functioneren van de GMC als geheel vastgelegd iv.

De MKA valt onder de verantwoordelijkheid van de regionale ambulancevoorziening Zuid-

Holland Zuid (RAV ZHZ). De RAV ZHZ maakt geen onderdeel uit van de VRZHZ. Voor de witte

kolom is een beheersovereenkomst en Service Level Agreement (SLA) Meldkamer

Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid tussen de Nationale Politie, Eenheid Rotterdam, GMC en de

Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid, MKA afgeslotenv.

2 Artikel 26 gaat in op de meldkamer.
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Voor MKB is een Service Level Agreement GMC / Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

tussen het bestuur van de GMC en het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

afgeslotenvi.

De gehanteerde verdeelsleutel in financiële zin is 60% (MKP), 20% (MKA) en 20% (MKB).

3.2. Besluitvormingsstructuur

Hieronder volgt een schematische weergave van de organisatie van de VRZHZ:

Figuur 3.1 Organogram Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuidvii

Het bestuur van de Veiligheidsregio wordt gevormd door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks

Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de burgemeesters van de zeventien

deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de burgemeesters van de

gemeenten Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Oud-Beijerland. De

burgemeester van Dordrecht is voorzitter van het AB en DB viii. De Algemeen Directeur

(Directie) van de veiligheidsregio, en tevens secretaris van het bestuur, is ook regionaal

commandant brandweerix 3.

3 De functie van Algemeen Directeur is wettelijk (ingevuld door) de Regionaal Commadant van de
Brandweer. Deze functie is gedelegeerd naar de Uitvoerend Commadant Brandweer.
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Het Directorium stuurt de GMC aan onder voorzitterschap van de politiechef eenheid

Rotterdam4. Hierin hebben formeel in ieder geval de Algemeen Directeur/ regionaal

commandant brandweer, de algemeen directeur van de VRZHZ, de directeur GHOR, de

directeur RAV, de uitvoerend regionaal commandant brandweer en de directeur GMC zitting.

De GMC staat onder leiding van een directeur GMC die wordt benoemd door het AB na

overleg met de Politiechef Regionale Eenheid. Onder de directeur GMC bevindt zich de manager

GMC, die op zijn beurt de teammanagers aanstuurt.

3.3. Bevoegdheden

Het AB is in overeenstemming met het voormalig regionaal college van politie (thans Nationale

Politie) verantwoordelijk voor de GMC.iv Het DB is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het

functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van de VRZHZ. De Algemeen Directeur en het

managementteam dragen zorg voor de dagelijkse leiding van de VRZHZ.

3.3.1. Strategisch niveau

Het Directorium onder leiding van de politiechef eenheid Rotterdam stuurt de GMC aan. De

directeur GMC legt over het dagelijks beheer verantwoording af aan de politiechef eenheid

Rotterdam. Inzake het operationeel-inhoudelijk functioneren en de besteding van de middelen

gaat de verantwoording, via het directorium, aan het bestuur. De politiechef eenheid Rotterdam

heeft tevens instemmingsrecht bij het aanstellen van personeel voor de meldkamerx.

3.3.2. Tactisch niveau

Onder de directeur GMC bevindt zich de manager GMCxi. De manager GMC stuurt de

teammanagers aan en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de meldkamer.

3.3.3. Operationeel niveau

De operationele aansturing van het meldkamerpersoneel vindt plaats door teammanagers.

Momenteel is er één formeel aangesteld (blauw), in de praktijk zijn nog twee teammanagers

werkzaam, deze zijn echter nog niet aan de formatie GMC ZHZ toegevoegd (één ‘blauw’ en één

‘wit’). Onder de teammanagers zijn de centralisten werkzaamxi.

3.4. Governance bij opschaling

De taken en bevoegdheden van de diverse partijen in de regio bij crisis staan beschreven in het

Regionaal Crisisplan (RCP) VRZHZ5, en daarvan afgeleide uitvoeringsregelingen. Het RCP is

4 De politiechef eenheid Rotterdam heeft zijn rol in het Directorium gemandateerd aan een ander lid van
de eenheidsleiding te weten het Hoofd Operatiën
5 Laatstelijk herzien September 2013. Zie paragraaf 3.2 voor de GMC. Specifieke
taken/verantwoordelijkheden voor de CaCo zijn ook beschreven in de Operationele Regeling VRZHZ,
bijlage 1 bij het Regionaal Crisisplan, laatstelijk vastgesteld 8 augustus 2013.
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bindend voor de operationele partners, zijnde brandweer, politie, GHOR en de gemeenten

binnen de Veiligheidsregio ZHZxii.

Opschaling kan zowel mono als multi van aard zijn:

 Mono opschaling vindt plaats op basis van een verzoek van de leidinggevende op straat

(en is mede afhankelijk van de situatie)

 In geval van multi opschaling, kan / mag naast de leidinggevende op straat ook de CaCo

besluiten tot opschaling. De Caco heeft een mandaat tot Grip 2 niveau. De Operationeel

Leider en bevoegd gezag voor Grip 3 of hoger. De Caco rol is belegd op basis van piket.

3.5. Wet- en regelgeving

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

Veiligheidsregio’s. Naast deze landelijke wet- en regelgeving zijn er SLA’s en convenanten. Dit

betreft onder andere SLA’s en convenanten tussen de politie en de VRZHZ en tussen de VRZHZ

en netwerkpartners. Daarnaast zijn er uitvoeringsregelingen zoals bijvoorbeeld de operationele

regeling.

3.6. Sturing en beheersing

3.6.1. Kwaliteitsstandaarden

De GMC ZHZ heeft geen eigen kwaliteitssysteem.

De MKA wordt wel meegenomen in de cyclus van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de

Zorgsector (HKZ) bij de RAV. De RAV is sinds 2002 HKZ gecertificeerd en in 2012 heeft een

hercertificering plaatsgevonden op basis van het vernieuwde HKZ-certificatieschema. Daarnaast

heeft de RAV een aantal medewerkers opgeleid als interne auditor. Jaarlijks wordt een auditplan

opgesteld. Verder werkt de meldkamer sinds oktober 2012 met het triagesysteem ProQa. Om de

kwaliteit van de meldingen te beoordelen zijn drie EDQ’s opgeleid, zij werken met het

programma AQUAxiii.

Aanvullend zijn afspraken over prestaties opgenomen in de SLA tussen de RAV en de VRZHZ.

3.6.2. Ondersteunende managementfuncties

De GMC heeft ondersteunende functies op het gebied van Beheer en Informatiemanagement.

3.6.3. Managementinformatie

Via de viermaandelijkse bestuursrapportage legt de algemeen directeur van de veiligheidsregio

verantwoording af aan het DB over de inhoud en uitvoering van beleid en de bedrijfsvoering en

het beheer, inclusief het onderdeel GMC iv.
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Per kwartaal vindt er een operationeel veiligheidsoverleg (OVO) plaats. Dit is een overleg van de

VRZHZ, waarbij ook de eenheidsleiding van de politie is vertegenwoordigd. Het overleg is

gericht op de onderlinge informatievoorziening en informatie-uitwisseling. Daarbij worden ook

andere partners van de veiligheidsregio betrokken.

Het Directorium heeft per kwartaal overleg. Onderdelen van de agenda betreffen onder meer:

 personele zaken;

 ontwikkelingen inzake de fusie met Rotterdam Rijnmond;

 operationele bijzonderheden GMC; en

 financiën.

Verder worden maandelijks Maraps opgesteld met daarin een overzicht van de baten en lasten

van de GMC.

3.6.4. Planningsdocumenten: jaarplannen, begroting 2014

De volgende financiële planningsdocumenten zijn beschikbaar gesteld:

 6-1-6 Begrotingen 2012-2015 MK ZHZ

 6-1-7-1 Begrotingen 2013-2016 MK ZHZ

 6-1-7-2 Begrotingen 2014-2017 MK ZHZ

3.6.5. Verantwoordingsdocumenten

Verantwoordingsdocumenten zijn aanwezig. De baten en lasten van de GMC zijn volledig

geïntegreerd in de jaarrekening Politie Zuid Holland Zuid. Deze jaarrekening is geaccordeerd

door een accountant voor 2012.

De volgende verantwoordingsdocumenten zijn beschikbaar gesteld:

 Jaarrekening Politie Zuid Holland Zuid 2012

 Jaarrekening GMC Zuid Holland Zuid 2012 (exploitatierekening)

 Jaarrekening GMC Zuid Holland Zuid 2013 (exploitatierekening)

 Balans GMC Zuid Holland Zuid2012

 Balans GMC Zuid Holland Zuid2013

3.7. Terugblik en vooruitblik ontwikkelingen

Verbeterprogramma’s

De VRZHZ en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond hebben de wens uitgesproken om

samen te gaan onder één dak. Hiertoe is een projectplan opgesteld waarin mogelijkheden

hiertoe zijn verkendxiv.
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Risico’s huidige transitie

Met betrekking tot de transitie naar de LMO hebben betrokkenen van de GMC ZHZ bij de

nulmeting een aantal risico’s benoemd.

Het risico in de wijze waarop de LMO omgaat met het verschil tussen ‘standaard’ en ‘speciale

taken’. De GMC ziet dit als risico, mede omdat het ontbreekt aan een uniforme definitie voor

‘standaard’ en ‘speciale taken’. Het is de GMC niet duidelijk wat er gebeurt met ‘standaard’ en

‘speciale taken’ die niet overgaan naar de LMO.

Het risico in de wijze waarop de LMO omgaat met de extra kosten die gepaard gaan met het

standpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit standpunt wordt door de IGZ

als volgt geformuleerd: de intake van een 112-melding dient te gebeuren door een BIG

geregistreerde en bekwame verpleegkundig centralist, opgeleid conform de landelijke opleiding

SOS/AvA. De IGZ verwacht dat de GMC per direct verdere veranderingen doorvoert binnen het

bestaande meldkamerdomein om aan dit punt te voldoenxv.

Het risico van verouderde ICT-systemen. Door de landelijke ontwikkelingen zijn investeringen

uitgesteld (zie ook paragraaf 6.3).Verder uitstel kan, volgens de betrokkenen, er toe leiden dat

deze investeringen alsnog moeten worden gedaan om de (operationele) continuïteit te

waarborgen.

De GMC voorziet geen personele risico’s, omdat de meldkamer vacatures op tijdelijke basis heeft

ingevuld De GMC voorziet geen juridische risico’s, omdat de bestaande contracten een korte

opzegtermijn hebben.

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

Bij de GMC Zuid-Holland Zuid is sprake van een zoveel mogelijk geïntegreerde meldkamer. Dit

betekent dat:

 Vaste 112-meldingen, in principe, door elke kolom kunnen worden verwerkt (aanname en

intake) zonder onderscheid te maken tussen de afzonderlijke disciplines. Het aanname en

intake proces krijgt daarmee een multi-intake kenmerk. Vanwege het multi-intake kenmerk

wordt er niet gevraagd “Wie wilt u spreken?”, maar ‘Waar kunnen wij u mee helpen?’ Deze

aanpak leidt er toe dat soms de gehele aanname en intake geïntegreerd plaatsvind (geen

tussentijdse overdracht)6. Dit leidt volgens de GMC tot een ‘meer kwalitatief’ gesprek. Als

blijkt dat een melding te specialistisch is, dan wordt deze alsnog doorgezet naar de

kolomspecialist die de intake afrondt7. Uitgifte vindt plaats vanuit de discipline.

 Mobiele 112-meldingen worden in principe door de eigen kolom verwerkt (aanname, intake

en uitgifte). Deze meldingen worden doorgeschakeld vanuit Driebergen en komen

herkenbaar per kolom binnen. In het geval van overloop kan de aanname en de intake van

112-mobiel plaatsvinden door een andere kolom.

Het aanname- en intakeproces binnen de GMC wijkt daarmee voor vaste 112-meldingen af van

het referentieproces, zoals gehanteerd bij deze nulmeting. Betrokkenen geven aan dat de

werkwijze binnen de GMC de volgende voordelen heeft:

 Het proces loopt veel efficiënter.

 De klant wordt sneller geholpen.

 De werkwijze is veel klantgerichter en eenduidiger voor de hulpvrager.

De IGZ heeft kanttekeningen geplaatst bij de intake van ‘witte’ meldingen door niet-witte

centralisten zonder opleiding van SOSA of AvA. Dit houdt in dat multi-intake voor de MKA niet

wordt toegestaanxv. Hierdoor heeft de GMC extra witte centralisten moeten aantrekken.

6 De zoveel mogelijk geïntegreerde aanpak leidt er toe dat de weergegeven operationele stuurinformatie
(zoals opgenomen in paragraaf 4.3) niet een juiste weergave geeft van het aantal doorgezette 112-calls.
7 In de bezetting van de meldkamer is te allen tijde vanuit elke kolom een kolomspecialist aanwezig.
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Indien nodig kan freeseating worden toegepast. De meldkamer werkt met volledig identieke

meldtafels. De CaCo-tafel beschikt niet over C2000.

Organisatie Politie Brandweer Ambulance Totaal

Aantal centralisten in fte 24,4 xiv 8,2 xiv 8,2 xiv 40,8

Aantal meldtafels 7 2 1 108

Aantal meldtafels t.b.v. opschaling 9 - - - 2

Aantal CaCo’s (headcount) 9 - - - 12

Tabel 4.1 Overzicht van centralisten en meldtafels per kolom

Er zijn geen kolomspecifieke proces- en procedure beschrijvingen. Procesbeschrijvingen zijn wel

aanwezig op een overkoepelend niveau.

Er is een kolomoverstijgend opleidings-, trainings-, en oefeningenplan (OTO) aanwezig.

Aanvullend op de 112-meldingen, ontvangt de meldkamer ook (operationele) verzoeken vanuit

de drie kolommen welke door de centralisten worden opgevolgd.

4.2. Producten en diensten

Algemeen referentiekader nulmeting

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘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’.

De reikwijdte van de taken van een meldkamer is in de wet niet nader omschreven. De praktijk

wijst uit dat afzonderlijke meldkamers hiervoor een individueel passende invulling kiezen die

aansluit op de regionale behoeften. Daarbij geldt dat het procesbegrip een regionale definitie

kan kennen die kan afwijken van hoe er in ander 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:

8 Dit is exclusief de CaCo tafel waarop geen C2000 beschikbaar is.
9 Er zijn geen kolomspecifieke gegevens bekend voor dit onderdeel.
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Figuur 4.1 Referentiemodel meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen, sterk vereenvoudigde
weergave

Zoals aangegeven zijn de standaard en speciale taken van een meldkamer in de wet niet nader

omschreven. Ten behoeve van het uitvoeren van de nulmeting is het referentiemodel nader

uitgewerkt naar een indicatie van de standaard taken: aanname melding, intake melding,

uitgifte, ondersteuning en opschaling. In bijlage E is deze uitwerking opgenomen.

GMC Zuid-Holland Zuid

Indien het referentiemodel wordt toegepast voor de meldkamer Zuid-Holland Zuid, is de

inrichting als op hoofdlijnen als volgt:

Bij de GMC Zuid-Holland Zuid is sprake van een zoveel mogelijk geïntegreerde meldkamer. Dit wordt gevisualiseerd
door de discipline overstijgende procespijl voor aanname en intake.
Figuur 4.2: Meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen GMC ZHZ, sterk vereenvoudigde
weergave

In de hiernavolgende beschrijving wordt per kolom de inrichting van het meldkamerproces

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

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

waarop opschaling wordt vormgegeven toegelicht evenals de processen die ondersteunend zijn

aan het meldkamerproces.

4.2.1. Invulling ambulancekolom van de meldkamer

De MKA voert de standaardtaken ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Opschaling’ en ‘Ondersteuning’

uit. Hierbij wordt in principe de referentie-proces terminologie gehanteerd, waarbij aanname en

intake zijn geïntegreerd; bij de GMC Zuid-Holland Zuid is sprake van een zoveel mogelijk

geïntegreerde meldkamer. Voor de invulling van de MKA betekent dit:

 dat alle vaste MKA 112-meldingen, in principe, door centralisten van de MKA worden

verwerkt (aanname en intake). Als een MKA-melding door een MKB of MKP centralist

worden aangenomen, worden deze alsnog doorgezet naar de MKA centralist die de intake

afrond.

 dat mobiele MKA 112-meldingen door de eigen kolom worden verwerkt (aanname). Deze

meldingen worden doorgeschakeld vanuit Driebergen en komen herkenbaar per kolom

binnen. In het geval van overloop kan de aanname en de intake van 112-mobiel plaatsvinden

door een andere kolom.

Intake en uitgifte

Voor de intake van medische meldingen van particulieren/leken via 112 (112-vast en 112-mobiel)

wordt gebruik gemaakt van de AMPDS- methodiek via het ProQA-systeem. Dit is een digitaal

systeem dat voor noodgevallen ook op papier beschikbaar is. Meldingen van professionals

worden niet conform de AMPDS- methodiek aangenomen. In deze gevallen is de vraagstelling

van de professionele melder leidend.

Intake en uitgifte zijn geen fysiek gescheiden processen, maar procedureel wel duidelijk

verschillend. De standaardbezetting voor de MKA is: twee verpleegkundig centralisten, waarbij

de centralisten niet specifiek zijn toegewezen aan het proces van intake of uitgifte. Uitgangspunt

is te allen tijde dat de intake bij voorkeur door volledig opgeleide verpleegkundig centralisten

geschiedt. De uitgifte kan ook worden uitgevoerd door centralisten van de rode kolom.

De intake wordt in beginsel uitgevoerd door een verpleegkundig centralist. Mocht er op het

moment van de melding geen verpleegkundig centralist beschikbaar zijn, kan deze rol worden

overgenomen door een niet-verpleegkundig centralist, welke wel is opgeleid om te werken met

het AMPDS ProQA systeem. De eerste achterwacht voor de verpleegkundig centralisten zijn de

rode (brandweer)centralisten. Indien deze ook niet beschikbaar is wordt de melding

overgenomen door een blauwe (politie)centralist. De intake geschiedt altijd conform de AMPDS

methodiek. Indien de intake wordt verricht door een niet-verpleegkundig centralist, zal deze

altijd een ambulance inzetten conform het principe “Directe Inzet Ambulance” (DIA).
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Indien nodig kan de verpleegkundig centralist de melder doorverwijzen naar een ander

zorgkader. Niet-verpleegkundige centralisten mogen een dergelijke doorverwijzing niet doen,

maar dienen te allen tijde een ambulance in te zetten onder tenminste een A2-urgentie.

Op basis van ProQA wordt de urgentie en een inzetvoorstel bepaald. Zowel de urgenties

(landelijk vastgesteld) als de inzetvoorstellen (regionaal vastgesteld) zijn vooraf vastgelegd en

afgestemd. De centralist volgt tenminste dit voorstel maar kan er vrijelijk nog meer eenheden

aan toevoegen indien dit raadzaam lijkt. Ook mag de urgentie door de (verpleegkundig)

centralist worden opgehoogd. Afschalen is niet toegestaan.

Uitbesteding

Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een externe partij of andere kolommen.

Speciale taken

Naast de standaard meldkamertaken voert de MKA onder andere ook de volgende taken uit

(deze lijst is niet limitatief):

 besteld vervoer;

 alarmering AED-alert (hartslag nu);

 ProQA (medisch uitvraag protocol medische meldingen);

 Pariter;

 informatie verstrekking MDT / route informatie / AVLS

Prioriteitsklassen

De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden toegepast. Verder kent de MKA de

volgende prioriteitsklassen:

 A1: Spoed, binnen 15 minuten ter plaatse

 A2: Binnen 30 minuten ter plaatse zonder optische- en geluidsignalen

 B: Besteld vervoer op afgesproken tijd, of tot maximaal 10 minuten later

4.2.2. Invulling brandweerkolom van de meldkamer

De MKB voert de standaardtaken ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Opschaling’ en ‘Ondersteuning’

uit. Hierbij wordt in principe de referentie-proces terminologie gehanteerd, waarbij aanname en

intake zijn geïntegreerd; bij de GMC Zuid-Holland Zuid is sprake van een zoveel mogelijk

geïntegreerde meldkamer. Voor de invulling van de brandweer kolom betekent dit:

 dat alle vaste 112-meldingen, in principe, door alle centralisten van de GMC kunnen worden

verwerkt (aanname en intake). Als blijkt dat een melding te specialistisch is, dan wordt deze

alsnog doorgezet naar de MKB centralist die de intake afrond.

 dat mobiele MKB 112-meldingen door de eigen kolom worden verwerkt (aanname). Deze

meldingen worden doorgeschakeld vanuit Driebergen en komen herkenbaar per kolom
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binnen. In het geval van overloop kan de aanname en de intake van 112-mobiel plaatsvinden

door een andere kolom.

Intake en uitgifte

De intake van meldingen kan worden uitgevoerd door alle kolommen. Als de intake plaatsvind

door een MKB centralist, dan gebeurt dit niet gescheiden van uitgifte, of op fysiek gescheiden

meldtafels. Er is standaard één brandweercentralist aanwezig voor zowel intake als uitgifte.

In het geval van overloop kan de witte kolom ook de uitgifte uitvoeren. Centralisten van de witte

kolom moeten in staat zijn om te alarmeren tot grote brand. Indien ook de witte kolom bezet is,

neemt de blauwe kolom waar.

De MKB gebruikt geen protocol voor de intake, maar volgt een werkwijze die steeds meer in lijn

is met ProQA. Bij de uitgiftexiv wordt de alarmering bepaald aan de hand van de kruisjeslijst

(=”wat”), daarna via de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) (= “wie”).

Uitbesteding

Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een externe partij of andere kolommen.

Speciale taken

Naast de standaard meldkamertaken voert de MKB onder andere ook de volgende taken uit

(deze lijst is niet limitatief):

 Bedienen waarschuwings- alarmeringssysteem (WAS) sirenes;

 Bedienen ventilatie Uitschakel Systeem (VUS) door brandweercentralist;

 Bediening toegang kazerne Oranjepark;

 Informatieverstrekking aan Mobiele Data Terminal / kladblokregels;

 Alarmering eenheden inzake herbezetten en strategisch herpositioneren (gebeurt op

aangeven van OVDB of BAC).

Prioriteitsklassen

De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden toegepast. Verder kent de MKB de

volgende prioriteitsklassen:

 PRIO 1: spoed met optische en geluidssignalen

 PRIO 2: geen spoed, wel rijden

 PRIO 3: dienstmededelingen

4.2.3. Invulling politiekolom van de meldkamer

De MKP voert de standaardtaken ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Opschaling’ en ‘Ondersteuning’

uit. Hierbij wordt in principe de referentie-proces terminologie gehanteerd, waarbij aanname en

intake zijn geïntegreerd; bij de GMC Zuid-Holland Zuid is sprake van een zoveel mogelijk

geïntegreerde meldkamer. Voor de invulling van de politie kolom betekent dit:
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 dat alle vaste 112-meldingen, in principe, door alle centralisten van de GMC kunnen worden

verwerkt (aanname en intake). Als blijkt dat een melding te specialistisch is, dan wordt deze

alsnog doorgezet naar de MKP centralist die de intake afrond.

 dat mobiele MKP 112-meldingen door de eigen kolom worden verwerkt (aanname). Deze

meldingen worden doorgeschakeld vanuit Driebergen en komen herkenbaar per kolom

binnen. In het geval van overloop kan de aanname en de intake van 112-mobiel plaatsvinden

door een andere kolom.

Intake en uitgifte

De MKP maakt geen gebruik van een intakeprotocol, maar volgt wel een bepaalde werkwijze.

Deze werkwijze lijkt steeds meer op ProQA methodiek

De intake van meldingen kan worden uitgevoerd door alle kolommen. Als de intake plaatsvindt

door een MKP centralist, dan gebeurt dit op één meldtafel. In het geval van een piekbezetting

voeren twee meldtafels de intakefunctie uit. Tijdens een standaardbezetting wordt de uitgifte

uitgevoerd op twee meldtafels.

De uitgifte gebeurt door twee MKP-centralisten op basis van 40 protocollen. De twee

uitgiftecentralisten bedienen verschillende districten. Eén centralist bedient district 1

(Dordrecht en omstreken) en district 3 (Hoekse Waard) en de andere centralist bedient district

2 (Alblasserwaard / Vijfheerenlanden). Mocht een uitgifte niet kunnen worden onderverdeeld

naar de districten, dan wordt de communicatie met alle districten door één uitgiftecentralist

uitgevoerd. De centralist voor het andere district neemt dan de rol van ‘buddy’ op zich en neemt

de overige taken waar.

De regie gaat over zodra een leidinggevende ter plaatse is. De MKP werkt niet met een

supervisor of taakcentralist. Er wordt geen geautomatiseerd systeem gebruikt om de inzet te

bepalen.

De MKP voert ondersteuning uit in de vorm van ‘lifeline’. Er is geen RTIC aanwezig op de

meldkamer. Er wordt gebruikgemaakt van RTIC in Rotterdam waar één medewerker RTIC-

taken uitvoert voor de GMC ZHZ. Centralisten zoeken ook zelf informatie op. De gevonden

informatie wordt vastgelegd in GMS en uitgegeven door één van de twee centralisten via de

eigen gespreksgroep. De centralisten voeren onder andere signaleringen, kenteken- en

antecedentenbevragingen uit.

Uitbesteding

Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een externe partij of andere kolommen.

Speciale taken

Naast de standaard meldkamertaken voert de MKP onder andere ook de volgende taken uit

(deze lijst is niet limitatief)Error! Bookmark not defined.:
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 informatievoorziening voor de eenheden vanuit integrale bevragingsmodule;

 uitkijken camerabeelden Dordrecht (openbare orde) en Gorinchem;

 intrekken signaleringen;

 alarmeringen burgernet;

 terugbelprotocol voor burgers;

 het zijn van verbindingsspecialist bij grootschalig optreden;

 opmaken verbindings-commandoschema’s ten behoeve van DGBO, SGBO’s en bijdrage aan

draaiboeken;

 live view; en

 beantwoorden 0900-8844 gedurende de nachturen.

Prioriteitsklassen

De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden toegepast. De MKP hanteert drie

prioriteitsklassen:

 PRIO 1: Spoed

 PRIO 2: Uitstelbaar tot 30 minuten

 PRIO 3: Uitstelbaar tot einde dagdeel

 PRIO 4: Ruimere marge, maar volgt wel op.

4.2.4. Opschaling en CaCo

Bij opschaling kan er sprake zijn van mono- respectievelijk multi-opschaling:

 Bij monodisciplinaire opschaling is er sprake van opschaling gestuurd vanuit het veld.

Hierbij geeft de dienstdoende centralist invulling aan de verzoeken tot opschaling, die

vanuit het veld tot hem / haar gericht zijn. Er is geen noodzaak tot het inschakelen van

hulpstructuren.

 In het geval van een multidisciplinaire opschaling vanaf het niveau GRIP1 ligt de

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opschaling bij de Calamiteiten Coördinator,

de CaCo. In totaal zijn 12 centralisten of leidinggevenden opgeleid en gecertificeerd als

Calamiteiten Coördinator. De CaCo’s zijn niet ‘boven de sterkte’ ingeroosterd. Na de vroege

dienst heeft per kolom één centralist piket voor de CaCo-dienst. Bij piekbezetting of

opschaling kunnen deze centralisten opgeroepen worden door middel van een pager. Bij

oproep geldt een opkomsttijd van 30 minuten. In het geval van opschaling mag een CaCo

opschalen tot GRIP 2.

De meldkamer kan vanaf GRIP 1 van een aparte opschalingsruimte gebruik maken.

4.2.5. PIOFACH-samenwerking en -uitbesteding

De meldkamer besteedt PIOFACH-taken uit aan Dienst ICT Politie (voorheen vtsPN). Er

worden geen overige PIOFACH-taken uitbesteed aan externe partijen.
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Er wordt door de GMC 1,5 fte ingehuurd vanuit de politie. Deze ingehuurde capaciteit heeft

betrekking op de volgende activiteiten: salarisadministratie, personeelsadministratie en

financiële administratie.

4.2.6. Extra taken

Operationele taken:

Naast de standaard meldkamertaken10 voert de GMC ZHZ ook de volgende (multi-)taken uit

(deze lijst is niet limitatief):

 Voor partners (onder andere Openbaar Ministerie) uitluisteren en vastleggen van

mobilofoongesprekken en telefoongesprekken;

 Verwerken REMI-meldingen (lijnen voor bedrijven met rampbestrijdingsplannen)

 Pers alarmeren bij incidenten;

 Afstemmen met andere meldkamers (bijv. RWS en buurregio’s)

 Aannemen NCV (vroegere noodnet);

 Inzet van de Communicator bij uitval P2000;

 Uitkijken camera’s spoorzone Kijfhoek en Dordrecht;

 Aanleveren verbindingsschema’s bij grootschalige inzet of bij meerdere incidenten

tegelijkertijd;

 Indeling gespreksgroepen bij grootschalige inzet of bij meerdere incidenten tegelijkertijd;

 Bewaken gebruik C2000 bij grootschalige inzet;

 Deelname als verbindingsspecialist Multi aan oefeningen en evenementen;

 Uitsturen berichten van NL-Alert;

 Verwerken van berichten van het NCC.

 Aansturen mechanische ventilatie van gebouwen (BOA-V);

 Begeleiden van inzet d.m.v. bediening toegangssystemen (o.a. hekken, pollers, slagbomen

e.d.);

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

 Doorverwijzing bereikbaarheidsgegevens;

 Het maken van het zgn. “klachtenplot”.

Bedrijfsmatige taken

Ook voert de meldkamer Zuid-Holland Zuid een aantal bedrijfsmatige taken uit. Deze staan

hieronder beschreven (deze lijst is niet limitatief) xvi:

 Aanleveren managementgegevens ten behoeve van rapportages;

 Beheer en gebruik van GIS meldkamer;

 Beheer voertuigen- en functionarissen-registratie;

10 In aanvulling op de taken genoemd in bijlage E, wordt het ‘voeden van Landelijk Crisis Management
Systeem (LCMS), binnen 5 minuten eerste beeld in LCMS’ ook gezien als standard taak. Dit is een
wettelijke verplichting conform het Besluit Veiligheidsregio’s.
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 Beheer randapparatuur C2000;

 Aanmelden SIM-kaarten voor o.a. CityGIS, Digitaal rittenformulier, Mobitex, AZN-server;

 Beheer van de Mobitex-verbinding naar Ambulance en Politie;

 Beheer van EAL Ambulance en AVLS Politie;

 Opstellen verbindingsschema’s t.b.v. grootschalige oefeningen etc.

4.3. Operationele stuurinformatie

In de nulmeting is op een aantal onderwerpen operationele stuurinformatie uitgevraagd11, 12:

 het aantal GRIP situaties conform opgave van de meldkamer Zuid-Holland Zuid;

 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 Zuid-Holland

Zuid.

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 volgens de meldkamer 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 GMC is daarom kwalitatief en kwantitatief afwijkend van de

stuurinformatie die is gegenereerd uit de landelijke database. De meldkamer heeft er voor

gekozen om haar eigen sturingsinformatie niet op te nemen.

Aanvullend op de kwaliteit van de opgenomen sturingsinformatie, geven betrokken van de

meldkamer aan dat de GMC graag additionele sturingsinformatie in de rapportgage had willen

opnemen. De meldkamer beschikt namelijk over meer kwalitatieve sturingsinformatie dan nu in

de nulmeting is opgenomen. Indien gewenst kan deze kwalitatieve sturingsinformatie alsnog

worden gedeeld.

4.3.1. Afgekondigde GRIP-situaties 2013

Het aantal afgekondigde GRIP-situaties naar GRIP-niveau voor 2013 zijn weergegeven in de

onderstaande tabel xvii:

11 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.
12 De sturingsinformatie opgenomen in paragraaf 4.3.2 tot en met 4.3.4 is voor alle meldkamers
aangeleverd door het MDC.
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GRIP niveau Aantal incidenten

GRIP 1 5

GRIP 2 1

GRIP 3 0

GRIP 4 0

Totaal 6

Tabel 4.2 Overzicht aantal GRIP-incidenten

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 doorgezet13 naar de intaketafels van de meldkamers. Dit wordt vastgelegd via het

centrale CMS systeem en opgevraagd via Gids 112. Van dit aantal zijn 25.353 mobiele 112-calls

doorgezet13 naar de Meldkamer Zuid-Holland Zuid.

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

25.045 calls voor Meldkamer Zuid-Holland Zuid. 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 doorgezette13 vaste 112-calls in 2013 is 393 voor de meldkamer.

Opmerking: Betrokkenen van de meldkamer geven aan dat het aantal doorgezette13 vaste

112-calls in 2013 van 393 is niet representatief is voor de meldkamer. De zoveel mogelijk

geïntegreerde aanpak van de meldkamer leidt er toe dat zoveel mogelijk hulpvragen aan de

voorkant volledig worden afgehandeld. De 393 doorgezette13 vaste 112-calls in 2013 betreft

alleen die calls die niet aan de voorkant volledig kunnen worden afgehandeld en alsnog

worden doorgezet naar de kolomspecialist die de intake afrondt.

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.

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

Landelijke Eenheid cq locaal) en daar door een centralist zijn opgenomen. Voor de

13 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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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 - 25.353

Vast 846.275 434.449 25.045 393*

Totaal 3.940.588 1.491.187 - 25.746

* Het aantal doorgezette13 vaste 112-calls in 2013 van 393 is niet representatief voor de meldkamer in verband met de
zoveel mogelijk geïntegreerde aanpak van de meldkamer. Zie bovenstaande opmerking.
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.

netto aantal doorgezette 112-calls naar de intaketafel van de meldkamer over 2013

Mobiel Vast Totaal

MKA 6.445 156* 6.601

MKB 2.284 64* 2.348

MKP 16.624 173* 16.797

Totaal 25.353 393* 25.746

* Het aantal doorgezette13 vaste 112-calls in 2013 van 393 is niet representatief voor de meldkamer in verband met de
zoveel mogelijk geïntegreerde aanpak van de meldkamer. Zie bovenstaande opmerking.
Tabel 4.4: Netto aantal doorgezette 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 (MKA)

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

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

Mobiel 536 453 503 545 495 612 590 524 618 553 494 522

< 10 sec 414 370 418 431 413 465 450 416 473 449 408 458

% < 10 sec 77% 82% 83% 79% 83% 76% 76% 79% 77% 81% 83% 88%

Vast 18 8 20 13 10 7 15 13 12 15 10 15

< 10 sec 18 7 12 11 9 5 13 11 8 12 6 11

% < 10 sec 100% 88% 60% 85% 90% 71% 87% 85% 67% 80% 60% 73%

Totaal 554 461 523 558 505 619 605 537 630 568 504 537

< 10 sec 432 377 430 442 422 470 463 427 481 461 414 469

% < 10 sec 78% 82% 82% 79% 84% 76% 77% 80% 76% 81% 82% 87%

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

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

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

Mobiel 155 143 146 244 165 194 260 183 166 196 110 322

< 10 sec 120 119 120 186 137 165 202 139 136 155 97 259

% < 10 sec 77% 83% 82% 76% 83% 85% 78% 76% 82% 79% 88% 80%

Vast 10 7 8 4 1 2 12 6 2 6 5 1

< 10 sec 10 6 6 3 1 2 11 5 2 6 5 -

% < 10 sec 100% 86% 75% 75% 100% 100% 92% 83% 100% 100% 100% 0%

Totaal 165 150 154 248 166 196 272 189 168 202 115 323

< 10 sec 130 125 126 189 138 167 213 144 138 161 102 259

% < 10 sec 79% 83% 82% 76% 83% 85% 78% 76% 82% 80% 89% 80%

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

Politie (MKP)

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

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

Mobiel 1.354 1.186 1.375 1.282 1.296 1.492 1.608 1.432 1.322 1.374 1.385 1.518

< 10 sec 1.023 930 1.050 957 990 1.093 1.267 1.111 1.014 1.041 1.025 1.115

% < 10 sec 76% 78% 76% 75% 76% 73% 79% 78% 77% 76% 74% 73%

Vast 21 17 19 11 18 17 6 10 16 15 11 12

< 10 sec 16 14 16 5 14 15 5 8 13 13 8 11

% < 10 sec 76% 82% 84% 45% 78% 88% 83% 80% 81% 87% 73% 92%

Totaal 1.375 1.203 1.394 1.293 1.314 1.509 1.614 1.442 1.338 1.389 1.396 1.530

< 10 sec 1.039 944 1.066 962 1.004 1.108 1.272 1.119 1.027 1.054 1.033 1.126

% < 10 sec 76% 78% 76% 74% 76% 73% 79% 78% 77% 76% 74% 74%

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 incident14 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 hier in opgenomen en

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

14 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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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 Zuid-

Holland Zuid over heel 2013.

Aantal GMS incidenten in 2013

MKA 41.440

MKB 7.980

MKP 69.455

Totaal 118.875

Tabel 4.8: Aantal GMS incidenten in 2013 per kolom

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

MKA 3.641 3.126 3.588 3.642 3.329 3.359 3.497 3.149 3.281 3.588 3.479 3.761

MKB 582 575 558 662 596 644 817 628 631 888 610 789

MKP 5.734 4.860 5.206 5.436 5.387 6.091 6.873 5.903 5.610 5.888 5.645 6.822

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

In meldkamer Zuid-Holland Zuid wordt voor brandweer en 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

Zuid-Holland Zuid, 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

MKA* 20.964 7.713 8.935 1.868 39.480

MKB 3.472 2.280 365 195** 1.668 7.980

MKP 6.130 33.822 16.860 8.964 3.679 69.455

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

** De meldkamer geeft aan de classificering ‘PRIO 4’ binnen MKB niet te kennen.

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 3

ploegendiensten per 24 uur.
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2013

MKA n.v.t.

MKB n.v.t.

MKP 6,7

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 medewerkersverloop;

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

5.1. Organisatiestructuur

Dit organogram van de meldkamer is samengesteld op basis van de aangeleverde documentatie.

Dit organogram laat de hiërarchische lijnen zien op meldkamerniveau xviii.

Figuur 5.1 Organogram Gemeenschappelijke meldcentrale Zuid-Holland Zuid

5.2. Functieprofielen

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

meldkamer inclusief bijbehorende functieschaal xxi. Daarnaast is de feitelijke salarisschaal van

de medewerkers weergegeven per 31 december 2013 met het aantal medewerkers in deze schaal.
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Alle medewerkers binnen de meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn in dienst van de Nationale

Politie. Derhalve worden in onderstaande tabel de functietitels niet verder uitgesplitst per

kolom.

Functietitel Functie- Salaris- Trede Bezetting

schaal schaal # mede-

werkers

# fte

MKP Manager GMC 12 12 14 1 1,06

Teammanager 10 9-10 14 2 * 2,00*

Senior Centralist - 8 14 1 1,00

Centralist B 8 8 8-14 36 * 34,28 *

Centralist A 7 7 6-14 6 5,86

Functioneel Beheerder 7 7 9 1 1,00

Gedetacheerd buiten regio - 8 14 1 1,06 *

Manager oohv Centrale - 13 14 1 1,00 *

Project Functie - 208 13 1 1,10

Totaal 50 48,4*

* Deze bezetting is gebaseerd op de censusfile. De bezettingsaantallen zijn inclusief 6,9 fte extern gedetacheerde

werknemers, zijnde

 4,9 fte centralisten B.

 1 fte gedetacheerd buiten regio;

 1 fte manager oohv centrale;

Deze bezettingsaantallen aantallen zijn exclusief de externe inhuur van 4,2 fte (functioneel beheer, ambulance

centralisten en salarisadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie).

Tabel 5.1 Functieprofielen- en schalen binnen MK Zuid-Holland Zuid, peildatum 31 december 2013

5.3. Formatie en Bezetting

In onderstaande tabel zijn de formatie en bezetting weergegeven. Alle medewerkers binnen de

meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn in dienst van de Nationale Politie, met uitzondering van een

aantal detacheringen. Derhalve worden in onderstaande tabel de formatie en bezetting niet

verder uitgesplitst per kolom.

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

documenten/informatie waarbij een correctie voor inhuur en detachering heeft plaatsgevonden.

2013

Formatie Bezetting xxi

MK Centralisten 39,75 37,0*

MK B&O 6,00 8,7**

Totaal 45,75 45,7***

* Dit is exclusief 5,9 fte centralisten B (gedetacheerd) en inclusief 1,7 fte ambulance centralisten (inhuur)
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** Dit is exclusief 1 fte manager (gedetacheerd) en inclusief 1 fte functioneel beheer (inhuur) en 1,5 fte
salarisadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie (inhuur).

*** Er is geen rekening gehouden met verrekening van FPU of ‘cao à la carte’.

Tabel 5.2 Formatie en bezetting in aantal fte per 31 december 2013

5.4. Arbeidsvoorwaarden, cao’s en sociaal statuut

Voor de meldkamermedewerkers is alleen de cao Nationale Politie van toepassing aangezien alle

medewerkers van de meldkamer Zuid-Holland Zuid in dienst zijn bij de politie, met

uitzondering van 1 fte welke is gedetacheerd vanuit de Brandweer.

MKP: Voor de medewerkers binnen de politie 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 zijn de regeling

Landelijk Sociaal Statuut van toepassing xx.

5.4.1. Medezeggenschap

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

ondernemingsraad (COR) vanuit de verschillende eenheden.

5.4.2. Arbeidstijdenwet

De roosters worden zoveel mogelijk conform de Arbeidstijdenwet (ATW) richtlijn opgesteld.

Door de daadwerkelijke dienstuitvoering ontstaan er wel ATW-overtredingen.

5.5. Omstandigheden

5.5.1. Gemiddeld ziekteverzuim

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

meldkamer weergegeven xix. Alle medewerkers binnen de meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn in

dienst van de Nationale Politie. Derhalve worden in onderstaande tabel de percentages niet

verder uitgesplitst per kolom.

Kolom 2012 2013

MK 7,90% 3,93%

Tabel 5.3 Gemiddeld ziekteverzuimpercentage per kalenderjaar 2012 en 2013

5.5.2. Overuren en opschalingsuren

Overwerk uitgesplitst in MKA, MKB, MKP is niet te geven (Multi-intake). Wel is een inschatting

te geven op basis van de financiële administratie: over 2013 € 45.830 en over 2012 € 51.191.

Er geen gegevens bekend met betrekking tot opschalingsuren.
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5.5.3. Overzicht medewerkersverloop

In onderstaande tabel treft u het overzicht van het verloop over de jaren 2012 en 2013 xix.

2012 2013 Opmerkingen

MK 2,0 fte 0,6 fte 2012 betreft 1,0 fte interne doorstroom en 1,0 fte externe

uitstroom.

2013 betreft 3,0 fte instroom en 3,6 fte uitstroom.

Tabel 5.4 Medewerkersverloop per kalenderjaar 2012 en 2013

5.5.4. Arbeidsconflicten

Op basis van de aangeleverde documentatie en de verdiepende sessies zijn geen

arbeidsconflicten geweest.

5.5.5. Medewerkerstevredenheid onderzoeksresultaten

Er zijn in de periode 2012 – 2013 geen medewerkerstevredenheidonderzoeken gehouden.

5.5.6. Arbeidsongeschiktheid

Binnen de meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn 2 medewerkers langdurig ziek met dreigende

instroom WAO/WIA-gevallen xx. Verder zijn op basis van de aangeleverde documentatie geen

gegevens bekend met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.

5.6. Opbouw personeelsbestand 2012/2013

5.6.1. Bezetting meldkamer

In onderstaande tabellen worden de bezettingscijfers weergegeven xxi. 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 wordt tevens aangegeven

hoeveel hiervan door externe medewerkers wordt ingevuld. Tenslotte wordt het aantal

medewerkers met een tijdelijk contract weergegeven per peildatum.

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

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

van tabel 4.1. Tabel 5.5 en 5.6 heeft betrekking op de totale bezetting van het personeel op basis

van de personeelssystemen, terwijl 4.1 betrekking heeft op de directe operationele inzet.

1 juli 2013 MK Centralisten MK B&O Totaal

# fte 41,2 * 7,2 48,4

# medewerkers 43 7 50

# deeltijd 10 0 10

# extern 0 0 0

# tijdelijk 0 0 0
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Deze bezetting is gebaseerd op de censusfile. De bezettingsaantallen zijn inclusief 6,9 fte extern gedetacheerde

werknemers, zijnde:

 4,9 fte centralisten B.

 1 fte gedetacheerd buiten regio;

 1 fte manager oohv centrale;

Deze bezettingsaantallen aantallen zijn exclusief de externe inhuur van 4,2 fte (functioneel beheer, ambulance

centralisten en salarisadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie).

Tabel 5.5 Bezetting meldkamer in aantallen per 1 juli 2013

31 dec 2013 MK Centralisten MK B&O Totaal

# fte 41,2 * 7,2 48,4

# medewerkers 43 7 50

# deeltijd 10 0 10

# extern 0 0 0

# tijdelijk 0 0 0

Deze bezetting is gebaseerd op de censusfile. De bezettingsaantallen zijn inclusief 6,9 fte extern gedetacheerde

werknemers, zijnde:

 4,9 fte centralisten B.

 1 fte gedetacheerd buiten regio;

 1 fte manager oohv centrale;

Deze bezettingsaantallen aantallen zijn exclusief de externe inhuur van 4,2 fte (functioneel beheer, ambulance

centralisten en salarisadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie).

Tabel 5.6 Bezetting meldkamer in aantallen per 31 december 2013

5.6.2. Leeftijdsopbouw

In onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw weergegeven per leeftijdsgroep xxi. Alle

medewerkers binnen de meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn in dienst van de Nationale Politie *.

Derhalve worden in onderstaande figuur de cijfers niet verder uitgesplitst per kolom. De

gemiddelde leeftijd is 48,1 jaar.
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* Deze figuur heeft betrekking op alle medewerkers van de meldkamer inclusief gedetacheerden en exclusief externe

inhuur.

Figuur 5.2 Leeftijdsopbouw binnen de meldkamer per 31 december 2013 (n=50)

5.6.3. Dienstverband in jaren

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

dienstverbandjaren xxi. Alle medewerkers binnen de meldkamer Zuid-Holland Zuid zijn in dienst

van de Nationale Politie. Derhalve worden in onderstaande figuur de cijfers niet verder

uitgesplitst per kolom. Het gemiddeld aantal dienstjaren bij de meldkamer is 15,1 jaar.

* Deze figuur heeft betrekking op alle medewerkers van de meldkamer inclusief gedetacheerden en exclusief externe
inhuur.
Figuur 5.3 Aantal dienstjaren binnen de meldkamer per 31 december 2013 (n=50)

5.6.4. Personeelslasten meldkamer

In onderstaande tabel zijn de personeelslasten weergegeven van de verschillende kolommen,

tevens per fte xxi. De fte aantallen hierin weergegeven zijn over het gehele jaar 2013 berekend.

Hierbij wordt rekening gehouden met indiensttreding of uitdiensttreding in het jaar 2013. In

deze tabel zijn de sociale lasten van de werkgever niet opgenomen.
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Kolom /
fte

Looncomponent Kosten per 31-12-
2013 in €

Kosten per fte op
31-12-2013 in €

MKP Bruto jaarsalaris 15 2.424.863 49.386

fte 49,1* Pikettoeslag 44.157 899

Onregelmatigheidstoeslag 140.230 2.856

Overwerktoeslag 42.988 876

Reservediensttoeslag - -

Verschuivingstoeslag 5.110 104

Overige toeslag(en) 1.496 30

Subtotaal toeslagen 233.981 4.765

Reiskostenvergoeding 50.796 1.035

Maaltijdvergoeding 63 1

Ziektekostenvergoeding 210 4

Vakbondsbijdragevergoeding - -

Bedrijfshulpverlening (BHV)
vergoeding

- -

Levensloopregelingkorting 4.920 100

Mobiele telefonie vergoeding - -

Opleidingsbudget - -

Vaste onkostenvergoeding - -

Overige bijzondere vergoeding(en) 18.845 384

Subtotaal vergoedingen 74.834 1.524

Werkgeversdeel pensioen 411.570 8.382

Totaal Meldkamer*/** 3.145.248 64.058

* Dit is inclusief
 2,8 fte externe uitstroom.
 twee maanden personeelslasten voor 0,75 fte teammanager, uit dienst per 1-3-2013.
 6,9 fte extern gedetacheerde werknemers (1 fte manager en 5,9 fte centralisten)

** Dit is exclusief
 de inhuur van 1,7 fte ambulance centralisten
 de inhuur van 1,5 fte salarisadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie

Er wordt in dit overzicht geen rekening gehouden met verrekening van FPU of ‘cao à la carte.
Tabel 5.7 Personeelslasten op basis van de 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.

15 Bruto jaarsalaris op basis van maandsalaris x 12 (of het aantal dienstmaanden in 2013) +
eindejaarsuitkering + vakantietoeslag + administratieve toeslag (indien niet al opgenomen in bruto
jaarsalaris.
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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 bevoegdheid tot het nemen van besluiten over ICT investeringen is belegd bij de directeur

Dienst Informatie Voorziening (IV) Landelijke Politie, op advies van het Directorium.

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

bij de directeur Dienst Informatie Voorziening (IV) Landelijke Politie.

6.1.1. Taken van de ICT-organisatie

Standaardtaken

Van de als standaard te definiëren ICT-taken van een meldkamer (het beheer van werkstations,

meldtafels, printers, audio/video conferencing en toebehoren, beheer van lokale telefonie-

radio-en netwerkvoorzieningen (connectiviteit); het beheer meldkamer datacenter (waaronder

serverbeheer en technisch applicatiebeheer); het bieden van uitwijk voor kritische systemen, en

de helpdesk en functioneel beheer taken voor applicatie) wordt alleen het functioneel beheer

door de meldkamer gedaan. De rest is uitbesteed aan de Dienst ICT Politie (voorheen vtsPN)

van het Politie Diensten Centrum (PDC).

Speciale taken

De meldkamer voert het lokaal beheer en het bewaken van de continuïteit uit aangaande het

C2000 netwerk. Er worden geen andere speciale taken uitgevoerd.

Er worden geen systeem ontwikkeltaken uitgevoerd. Tevens worden geen ICT-activiteiten

uitgevoerd voor andere meldkamers.

Service levels

In de SLA tussen de politie en de Dienst ICT staat per dienst vermeld welk serviceniveau

geleverd dient te worden. Dit varieert van Hoog tot Middel en Laag. Of deze service levels in de

praktijk behaald worden, is niet bekendxxii.

Rapportage

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

tussen de 99 en 100% volgens de geïnterviewde beheerders. Er zijn geen rapportages die dit

bevestigen.
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6.1.2. Bemensing ICT-organisatie

Het functioneel beheer van de ICT-omgeving van de meldkamer wordt uitgevoerd door de

meldkamer. Het aantal fte dat zich vanuit de meldkamer bezig houd met ICT-taken voor de

meldkamer is 3,5 fte (2,0 fte functioneel beheer in dienst16, 0,5 fte centralist in dienst, 1,0 fte

gedetacheerd vanuit de Brandweer).

Het technisch beheer wordt door uitgevoerd door de Dienst ICT. Deze inzet is niet

gespecificeerd (Euro’s en/ of Fte’s).

6.1.3. Beheerprocessen

Kwaliteitsnormen

Er wordt voor de ICT-beheerprocessen gehandeld conform een eenvoudige versie van ITIL

(versie 2).

Er is geen informatie beschikbaar inzake de toetsing van de kwaliteitsnormen door een derde

partij.

6.1.4. Uitbestede taken

Meldkamer heeft alle ICT-taken, met uitzondering van functioneel beheer, uitbesteed aan de

Dienst ICT17. Dit betreft onder andere: het beheer van werkstations, meldtafels, printers,

audio/video conferencing en toebehoren; het beheer van lokale telefonie- radio- en

netwerkvoorzieningen (connectiviteit); het beheer van het meldkamer datacenter (waaronder

serverbeheer en technisch applicatiebeheer); het uitwijk bieden voor kritische systemen en de

helpdesk taken.

Op aangeven van de meldkamer zijn ook de volgende contractpartners geïdentificeerd: Koning

en Hartman (C-face bediening en audiovisuele apparatuur) en Gasmal (CityGis). De betreffende

SLA’s zijn deels beschikbaar.

Service Level Agreement/regie

De regie op uitvoerende serviceproviders (servicemanagement en het regisseren van inzet van

leveranciers) is een taak van de Service Liaison van Nationale Politie op initiatief van de

informatie manager Politie Zuid-Holland Zuid, welke is belast met de meldkamer.

16 Op 31 december 2013 stond 1 fte aan vacatures open.
17 Exclusief de communicator en apparatuur NL-Alert.
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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.

6.3. Infrastructuurportfolio

Voor de techniek geldt dat de meldkamer 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. Voor de meldkamer geldt dat in 2013 nog geïnvesteerd is

in het vervangen van het GMS-clusterxxiii.

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

met Rotterdam Rijnmond) in het najaar van 2014, en de daarmee gepaard gaande

samenvoeging van beide meldkamers, gaat niet meer 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 er anders

continuïteitsrisico’s gaan ontstaan voor de meldkamers. Binnen de meldkamer Zuid-Holland

Zuid wordt op dit moment onderzocht of de noodcentrale van de ARBI vervangen moet

wordenxxiii.

Voor een overzicht van de infrastructuurportfolio, zie bijlage C.

6.4. Gebouwgebonden technische infrastructuur

Er is één datacentra, daterend uit 2004. Dit is gelokaliseerd in hetzelfde gebouw als de

meldkamer. Het eigendom is uitbesteed aan de Dienst ICT. De oppervlakte van het datacentrum

wordt door betrokkenen geraamd op 100 m² De gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve

van het datacenter zijn een noodstroomaggregaat (2 stuks), de patchkasten, de serverkasten, de

telefooncentrale en de noodvoorziening van de Arbi.

Noodstroomaggregaten, koelvoorzieningen en no break

Er zijn twee noodstroomaggregaten. De (technische) specificaties van de noodstroomaggregaten

zijn bekend, en op aanvraag beschikbaar.

Het klimaatbeheersingssysteem bestaat uit een airconditioning en luchtverversingsinstallatie.

Beide zijn gebouwgebonden en specifiek voor het datacentrum. De (technische) specificaties van

het klimaatbeheersingssysteem zijn bekend, en op aanvraag beschikbaar.

Er is één no break voorziening. Deze is specifiek voor de meldkamer. De (technische)

specificaties van het no break zijn bekend, en op aanvraag beschikbaar. De no break voorziening

is in staat om 30 – 45 minuten actief te zijn, zonder tussenkomst van het noodstroomaggregaat.
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Ruimte en gebruik

Het is niet bekend hoeveel server racks het datacenter bevat.

Er is geen mogelijkheid tot fysieke uitbreiding (bouwkundig en installatie technisch).

De meldkamer is de enige gebruiker van het datacenter.

6.5. Uitwijkvoorzieningen

De meldkamer kan bij calamiteiten uitwijken naar het regiobureau van de politie te Dordrecht.

De uitwijkfunctionaliteit betreft de primaire meldkamer functies.

In de toekomst wordt de meldkamer Zuid-Holland Zuid samengevoegd met de meldkamer in

Rotterdam. Na deze samenvoeging wordt meldkamer Haaglanden de uitwijklocatie.

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 Zuid-Holland Zuid

beschreven. Dit vindt plaats langs de volgende perspectieven: objectgegevens; zijnde gegevens

met betrekking tot de fysieke eigenschappen van het object; 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

Het gebouw waarin de meldkamer Zuid-Holland Zuid is gehuisvest, is gelegen aan het

Oranjepark 13, te Dordrecht18. De politie (meldkamer en Politie Service centrum) en de

Veiligheidsregio (brandweer) zijn de enige twee gebruikers.

De eigenaar van het gebouw is de Gemeente Dordrechtxxiv. De eigenaar is verantwoordelijk voor

het gebouw gerelateerde onderhoud. Concreet betekent dit dat contractueel (conform

huurovereenkomstxxv) is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is om het gehuurde in

voortdurend behoorlijke staat te houden. Het gehele onderhoud aan en in het gebouw komt voor

rekening van de verhuurder.

De verhuurder (gemeente Dordrecht) neemt voor zijn rekening (artikel 8 van de

huurovereenkomst):

 Het verfwerk binnen en buitenshuis.

 Het vervangen van gebroken ruiten door andere van geen mindere kwaliteit en het

aanschaffen van sleutels voor zover die in het ongerede zijn geraakt.

 Onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals

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

buitengevels.

 Onderhoud, herstel en vernieuwing van trappen en traptreden.

 Onderhoud en vernieuwing van de centrale verwarminsinstallatie en de

hydrofoorinstallatie.

 Onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie ten behoeve van de verhuurde ruimten.

 Het gangbaar houden van het hang- en sluitwerk.

 Het onderhouden van waterleiding kranen, waaronder zijn inbegrepen de daaruit

vloeiende herstelwerkzaamheden.

18 De opschalingsruimten die in beheer zijn bij de VR ZHZ hebben niet specifiek op de meldkamer functie
en zijn derhalve niet meegenomen in de nulmeting.
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 Het onderhouden, schoonhouden of ontstoppen van putten, regenbakken, goten,

afvoerbuizen, riolen, gootstenen, privaten, closets.

 Het schoonhouden van de gehuurde ruimtes.

 Het treffen van voorzieningen aan elektrische installaties, voor zover deze niet te maken

hebben met de aard van de in het gehuurde, op rekening huurder geplaatste technische

installaties en voorzieningen, komen voor rekening van de verhuurder.

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

installaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een schaal van 1 tot 6, conform de definiëring

van NEN 2767 (zie tabel 7.1 voor een toelichting op de schaalverdeling). In de nulmeting wordt

de kwaliteitsbeleving van het gebouw als matig ingeschat (schaal 4). Dit houdt in dat er

duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte is. De kwaliteitsbeleving van de

installaties wordt ook als matig ingeschat (schaal 4). Er is sprake van veroudering van de

huisvesting.

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

Betrokkenen geven aan dat het totale bruto vloeroppervlak 755 m² BVO is19; 25% voor het

politie service centrum, 75% voor de meldkamer. Het totaal bruto vloeroppervlak dat is toe te

rekenen aan de meldkamerfunctie is 566 m² BVO. Het verhuurbaar vloeroppervlak dat is toe te

rekenen aan de meldkamerfunctie is 377 m² VVO. Het totaal aantal parkeerplaatsen voor de

meldkamer bedraagt 2 plaatsen, welke zijn bedoeld voor dienstvoertuigen.

Van de 377 m² VVO gebruikt de meldkamer naar schatting 27% van de beschikbare ruimte voor

de meldkamerfunctie, 15% voor de opschalingsfunctie en 58% voor de ondersteuning, zijnde:

 102 m² VVO is in gebruik voor de meldkamerfunctie;

 56 m² VVO is in gebruik voor opschaling; en

19 Dit betreft het oppervlak waar de huurovereenkomst betrekking op heeft. Het totale gebouw omvat
meer dan de gehuurde vierkante meters.
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 219 m² VVO is in gebruik voor ondersteunende functies.

Ten aanzien van de opschalingsruimte zijn er bij 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 Zuid-Holland Zuid, gelegen aan het Oranjepark 13, te Dordrecht, is sprake van

variant 1.

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

De meldkamer is geen eigenaar van het gebouw. Betrokkenen geven aan dat bijna elk

onderhoud wordt verricht/betaald door de verhuurder, waaronder meestal ook

onderhoud/reparatie aan de luchtbehandeling en noodstroom. Deze (noodstroom en deels

luchtbehandeling) zijn (deels) door de huurder aangeschaft, omdat de huurder hogere eisen

stelde aan noodstroom en luchtbehandeling dan verhuurder genegen was te investeren.

Gebruiksgerelateerde kosten (OPEX) van de meldkamer:

 Over 2012 zijn deze kosten: € 8.000xxvi. Betrokkenen geven aan dat dit is uit te splitsen in

€ 2.500 voor inventaris en € 5.500 voor onderhoud en luchtbehandeling.

 Over 2013 zijn deze kosten € 1.000xxvii. Betrokkenen geven aan dat dit alleen is voor

inventaris en geen onderhoud.

Alle zakelijke als wel gebruikslasten alsmede op het gehuurde geheven belastingen komen voor

rekening van de verhuurder (artikel 9 van de huurovereenkomst). Het gas-, water- en

elektriciteitsgebruik en de meterhuur zijn voor rekening van de verhuurder (artikel 11 van de

huurovereenkomst).

De huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, het gehuurde geheel ontruimd

ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen in de toestand, zoals die was op het moment

van de ondertekening van de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen (artikel 13 uit

de huurovereenkomst). Indien de huurder ten aanzien van het vorige in gebreken blijft, is de
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verhuurder gerechtigd om al hetgeen zich op het gehuurde ten onrechte bevindt op kosten van

de huurder te doen verwijderen.

In het kader van de samenvoeging van de meldkamer met de meldkamer Rotterdam Rijnmond

zijn de frictiekosten inzichtelijk gemaakt. Voor het in 'oude staat opleveren (globale raming)

inclusief demontage bekabeling et cetera' is een bedrag begroot van € 50.000xi.

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

7.4. Contractgegevens huur20

De meldkamer beschikt over een getekende huurovereenkomstxxv. Deze overeenkomst is in 2001

afgesloten tussen de gemeente Dordrecht en de (toenmalige) Politie Zuid-Holland Zuid.

Het aandeel van de meldkamer bedraagt 75% van de oppervlakte van de huurovereenkomst. De

jaarlijkse huur die is toe te rekenen aan de meldkamerfunctie is 75% van de contracthuur

(€ 191.204,84 per jaar, prijspeil 2002), zijnde € 143.403,63 (prijspeil 2002).

Het einde van de huurperiode is 31 december 2020. Na het verstrijken van de eerste

huurperiode (2001 – 2010) heeft de huurder de optie om jaarlijks de huurovereenkomst op te

zeggen met een opzegtermijn van drie maanden voor de te verstrijken periodexxv.

7.5. Contractgegevens ingekochte goederen en diensten 20

In paragraaf 7.3 is aangegeven dat sprake is van een ‘all-in’ huurovereenkomst waarbij alle

zakelijke als wel gebruikslasten alsmede op het gehuurde geheven belastingen voor rekening

komen van de verhuurder.

20 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.
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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 komen de vaste activa 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 4.313.000 4.579.000

Gefactureerde omzet / overige

baten
191.000 203.000

Opschalingsbijdrage21

Totaal baten 4.504.000 4.782.000

Personeelskosten 3.484.000 3.796.000

Huisvestingslasten 303.000 263.000

ICT-lasten 590.000 455.000

Afschrijvingen 52.900 86.500

Rentelasten 17.600 20.500

Overige kosten 56.500 161.000

Totaal lasten 4.504.000 4.782.000

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.

Het GMC is volledig in beheer bij de politie Zuid Holland Zuid. De partners dragen hun aandeel

bij aan het GMC. Het personeel is volledig in dienst van de politie en wordt ter beschikking

gesteld aan het GMC.

21 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 bijdragen van de disciplines betreft hun aandeel in het GMC.

8.2. Bijdragen per discipline

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

Onderwerp Kolom Begroot
2012xxviii

€

Begroot
2013xxix

€

Begroot
2014xxx

€

Gerealiseerd
2012xxxi

€

Gerealiseerd
2013xxxii

€

Bijdrage AMBU 901.400 917.000 943.600 862.600 915.800

Om niet AMBU

Bijdrage BRW 901.400 917.000 943.600 862.600 915.800

Om niet BRW

Bijdrage MK - - - - -

Om niet MK

Bijdrage POL 2.704.200 2.751.000 2.830.800 2.587.800 2.747.400

Om niet POL

Totaal 4.507.000 4.585.000 4.718.000 4.313.000 4.579.000

Tabel 8.2: Bijdragen per discipline

8.2.1 Toelichting Ambulancezorg

De bijdrage betreft de bijdrage in de GMC (20% van het totaal). De financiële bijdragen wordt

ontvangen van de zorgverzekeraars. De GMC (politie) zorgt voor facturering richting de

zorgverzekeraars.

8.2.2 Toelichting Brandweer

De bijdrage van de Brandweer betreft de bijdrage in de GMC (20% van het totaal).

De gehele gemeentelijke van de bijdrage aan de Brandweer is berekend op basis van het aantal

inwoners maal tarief per inwoner, en wordt betaald uit de gemeentelijke bijdrage.

8.2.3 Toelichting Politie

De bijdrage van de politie betreft de bijdrage in de GMC (60% van het totaal). 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.
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Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Gefactureerde

omzet / overige

baten

AMBU

- - - - -

Gefactureerde

omzet / overige

baten

BRW

- - - - -

Gefactureerde

omzet / overige

baten

MK

40.000 7.000 7.000 191.000 203.000

Gefactureerde

omzet / overige

baten

POL

- - - - -

Totaal 40.000 7.000 7.000 191.000 203.000

Tabel 8.3: Gefactureerde omzet / overige baten per discipline

8.3.1 Toelichting Meldkamer

De gefactureerde omzet betreft voornamelijk de doorbelasting voor de inzet van 2,1 fte in 2013

GMC-medewerkers (waaronder meldkamer) bij andere meldkamers, dan wel derden. Op 31-12-

2013 was er sprake van detachering van 6,9 fte.

 Van deze detachering is over 2013 1,8 fte gefactureerd22 (€ 196.000).

 Van deze detachering is over 2013 5,1 fte ‘omniet’.

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
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance

Personeels-

kosten totaal

AMBU
- - - - -

Scholings en

opleidingsbudget

AMBU
- - - - -

Direct

meldkamer-

AMBU
- - - - -

22 Aanvullend op deze 1,8 fte was in 2013 (tot 30-04-2013) sprake van nog eens 0,3 fte aan extra
detachering. De gefactureerde omzet over 2013 (€ 196.000) is ogebaseerd op 2,1 fte.
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personeel

Ondersteunend /

management

AMBU
- - - - -

Vacatures AMBU - - - - -

Boventallig AMBU - - - - -

Uitkeringen

wachtgeld

AMBU
- - - - -

Direct personeel -

doorbelast

(PBAK)

AMBU

- - - - -

Externe inhuur AMBU - - - - -

Wachtgelden AMBU
- - - - -

Overige

personeelskosten

AMBU
- - - - -

Brandweer

Personeels-

kosten totaal

BRW
- - - - -

Scholings en

opleidingsbudget

BRW
- - - - -

Direct meldkamer

personeel

BRW
- - - - -

Ondersteunend /

management

BRW
- - - - -

Vacatures BRW - - - - -

Boventallig BRW - - - - -

Uitkeringen

wachtgeld

BRW
- - - - -

Direct personeel -

doorbelast

(PBAK)

BRW

- - - - -

Externe inhuur BRW - - - - -

Wachtgelden BRW - - - - -

Overige

personeelskosten

BRW
- - - - -

Meldkamer

Personeels-

kosten totaal

MK

3.493.000 3.540.000 3.715.000 3.484.000 3.796.000

Scholings en

opleidingsbudget

MK

100.000 100.000 75.000 64.000 75.000

Direct meldkamer

personeel

MK

3.215.000 3.300.000 3.450.000 2.726.168 2.781.189

Ondersteunend /

management

MK
- - -

448.832 463.811

Vacatures MK - - - - -

Boventallig MK - - - - -

Uitkeringen

wachtgeld

MK
- - - - -

Direct personeel -

doorbelast

(PBAK)

MK

- - - - -

Externe inhuur MK 70.000 45.000 70.000 128.000 379.000

Wachtgelden MK - - - - -
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Overige

personeelskosten

MK
108.000 95.000 120.000 117.000 97.000

Politie

Personeels-

kosten totaal

POL
- - - - -

Scholings en

opleidingsbudget

POL
- - - - -

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 3.493.000 3.540.000 3.715.000 3.484.000 3.796.000

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

Het personeel van de GMC, evenals het gehele beheer van de meldkamer is ondergebracht bij de

politie. Aangezien de kolommen (Politie, Brandweer en Ambulance) geen mono-lasten hebben is

derhalve geen sprake van dubbeltellingen.

Scholing en opleidingslasten zijn over 2012 en 2013 lager dan vooraf begroot. Dit is het gevolg

van het uitstellen van (multi) oefeningen in verband met de samenvoeging van Rotterdam

Rijnmond.

De post externe inhuur betreft inhuur van gecertificeerde centralisten voor de witte kolom (via

commerciële bemiddeling en via de Ambulancedienst) en inhuur van functioneel beheer. De

omvang van de inhuur met betrekking tot centralisten (€ 300.000) in 2013 is het gevolg van

structurele onderbezetting (4 fte) voor de witte kolom.

De politie stelt de volgende functionarissen ‘om niet’ beschikbaar: directeur GMC, financieel

adviseur en financiële ondersteuning (allen niet ‘full time’).

De post overige personeelskosten betreffen onder andere reiskosten en representatiekosten.
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8.5.2 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 Zuid-Holland

Zuid komen deze lasten uit in totaal uit op circa € 3.145.248. Conform tabel 8.5 bedragen de

totale daadwerkelijke financiële personeelskosten over 2013 € 3.245.000, inclusief sociale

lasten (en exclusief scholing en opleiding, direct personeel - doorbelast , externe inhuur en

overige kosten, tabel 8.5). Uitgaande van € 485.864 aan sociale lasten, is er sprake van een

verschil van € 386.112, zijnde 11 % van de totale daadwerkelijke personeelskosten over 2013. 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
(tabel 5.7)

- - - 3.145.248 3.145.248

Indicatie
Sociale lasten
(ca. 20% SV-loon)
23

- - - 485.864 485.864

Subtotaal - - - 3.631.112 3.631.112
Personeels-
kosten direct
en
ondersteunend
personeel,
inclusief sociale

- - 3.796.000 3.796.000

Correctie
Scholing en
opleiding, Direct
personeel -
doorbelast ,
externe inhuur en
overige
kosten(tabel 8.5)

- 551.000 - 551.000

Subtotaal - - 3.245.000 3.245.000
Resterend
Verschil

- - - 3.245.000- 3.631.112 386.112

Tabel 8.5a: Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën

Betrokkenen van de meldkamer geven aan dat het verschil tussen de berekende

personeelslasten en de daadwerkelijke personeelskosten over 2013 is te relateren aan:

 Het ‘omniet’ detacheren van 5,1 fte

 Het opnemen van transitorische posten

 Een te ruime benadering van de indicatie voor de sociale lasten

23 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) x 0,20
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 een vrijval die heeft plaatsgevonden van een voorziening voor de kosten van het

functiehuis en een toevoeging voor de kosten van OVW 2012 en 2013. Deze posten zijn

niet per functionaris in hoofdstuk 5 opgenomen.

De transitorische posten betreffen posten als overwerk en inconveniëntentoelagen. In de

salarisadministratie worden deze toelagen van de maand december opgenomen in de maand

januari van het volgende jaar, terwijl deze in de financiële administratie (al dan niet geraamd)

worden opgenomen in december van het jaar waarop de toeslagen betrekking hebben. Dit

gebeurt zowel aan het begin als aan het einde van het jaar, waardoor afwijkingen ontstaan.

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
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance

Huisvesting

kosten totaal

AMBU
- - - - -

Huur AMBU - - - - -

Afschrijvingen* AMBU - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

AMBU
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

AMBU
- - - - -

Overige kosten AMBU - - - - -

Brandweer

Huisvesting

kosten totaal

BRW
- - - - -

Huur BRW - - - - -

Afschrijvingen* BRW - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

BRW
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

BRW
- - - - -

Overige kosten BRW - - - - -

Meldkamer

Huisvesting

kosten totaal

MK

335.000 288.000 278.000 303.000 263.000

Huur MK

184.000 185.000 190.000 183.000 187.000

Afschrijvingen* MK

132.000 85.000 85.000 110.000 75.000
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Doorbelast

(PBAK)

MK
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

MK

19.000 18.000 3.000 10.000 1.000

Overige kosten MK 19.000 18.000 3.000 10.000 1.000

Politie

Huisvesting

kosten totaal

POL
- - - - -

Huur POL - - - - -

Afschrijvingen* POL - - - - -

Doorbelast

(PBAK)

POL
- - - - -

Servicekosten

(gaswaterlicht)

POL
- - - - -

Overige kosten POL - - - - -

Totaal 335.000 288.000 278.000 303.000 263.000

* Voor het onderdeel huisvesting zijn de afschrijvingen apart inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan om een eventueel
onderscheid in de huisvestingslasten tussen huur (waarbij sprake is van huurlasten) en eigendom (waarbij sprake is van
rente en afschrijvingen) te voorkomen. Aanvullend geldt voor Zuid-Holland Zuid dat rentelasten over 2012 en 2013
respectievelijk € 15.703 en € 10.270 bedragen. Deze rentelasten zijn opgenomen in tabel 8.9

Tabel 8.6: Huisvestingslasten per kolom

8.6.1 Toelichting Meldkamer

Het pand waarin de GMC is gevestigd in een pand van de gemeente, aangezien de politie de

beheerder is van de GMC, worden de huurlasten volledig doorbelast aan de politie. De politie

berekent de GMC-lasten door aan de verschillende partners volgens de verdeelsleutel

(60%/20%/20%). Aangezien de kolommen (Politie, Brandweer en Ambulance) geen mono-

lasten hebben is derhalve geen sprake van dubbeltellingen.

De gerealiseerde afschrijvingen blijven achter bij de begrotingen, omdat met het oog op de

samenvoeging en vorming van de LMO investeringen zijn uitgesteld.

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
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Ambulance

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT-

personeel)

AMBU

- - - - -

Software:

meldkamersyste

AMBU
- - - - -
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men totaal

(primair proces)

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

(primair proces)

BRW

- - - - -

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

563.000 594.000 522.000 590.000 455.000

Software:

meldkamersyste

men totaal

(primair proces)

MK

400.000 400.000 355.000 454.000 353.000
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Software:

PIOFACH-

systemen

(secundair)

MK

- - - - -

Hardware MK

5.000 5.000 5.000 1.000 11.000

Data center-

kosten

MK

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kosten uitwijk /

fall back

MK
- - - - -

C2000 MK - - - - -

112 MK

50.000 55.000 45.000 54.000 69.000

Opschaling MK - - - - -

Overige ICT MK

107.000 133.000 116.000 80.000 21.000

Politie

ICT-kosten

totaal (excl.

ICT-

personeel)

POL

- - - - -

Software:

meldkamersyste

men totaal

(primair proces)

POL

- - - - -

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 563.000 594.000 522.000 590.000 455.000

Tabel 8.7 ICT-lasten per kolom

8.7.1 Toelichting Meldkamer

In het GMC worden alle lasten voor de infrastructuur en ICT verantwoord. Deze kosten worden

gedragen door de partners. Hierdoor zijn alle ICT-kosten van het GMC onder deze post

gepresenteerd. De lasten worden volgens de verdeelsleutel (60%/20%/20%) verdeeld over de

verschillende partners. Aangezien de kolommen (Politie, Brandweer en Ambulance) geen mono-

lasten hebben is derhalve geen sprake van dubbeltellingen.
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Onderdeel van de post ‘Software: meldkamersystemen totaal (primair proces)’ is een bedrag van

€ 300.000 (gerealiseerd 2013) en betreft de doorbelasting van vtsPN.

De gerealiseerde bedragen blijven achter bij de begroting vanwege terughoudendheid van het

GMC om majeure ICT-investeringen te doen in verband met de vorming van de LMO.

Onder datacenterkosten zijn ook lasten opgenomen voor lijnverbinding en huurlijnen.

In de post overige ICT zijn kosten voor telefonie en klein onderhoud opgenomen.

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
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Afschrijvingen AMBU - - - - -

Afschrijvingen BRW - - - - -

Afschrijvingen MK 56.000 70.000 116.000 52.900 86.500

Afschrijvingen POL - - - - -

Totaal 56.000 70.000 116.000 52.900 86.500

Bovenstaande tabel is exclusief afschrijvingen voor huisvesting. Voor het onderdeel huisvesting zijn de afschrijvingen
apart inzichtelijk gemaakt in tabel 8.6. Dit is gedaan om een eventueel onderscheid in de huisvestingslasten tussen huur
(waarbij sprake is van huurlasten) en eigendom (waarbij sprake is van rente en afschrijvingen) te voorkomen.

Tabel 8.8: Afschrijvingslasten per kolom

8.8.1 Toelichting Meldkamer

In het GMC worden alle lasten verantwoord. Deze kosten worden gedragen door de partners.

Hierdoor zijn alle afschrijvingslasten (exclusief huisvesting) van het GMC onder deze post

gepresenteerd. Aangezien de kolommen (Politie, Brandweer en Ambulance) geen mono-lasten

hebben is derhalve geen sprake van dubbeltellingen.

8.9. Rentelasten

In onderstaande kolom zijn de rentelasten weergegeven.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Rentelasten AMBU - - - - -

Rentelasten BRW - - - - -

Rentelasten MK 20.333 28.931 20.051 17.600 20.500

Rentelasten POL - - - - -
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Totaal - - - 17.600 20.500

Tabel 8.9: Rentelasten per kolom

De verantwoorde rentelasten betreffen toegerekende rente.

Voor het onderdeel huisvesting zijn de afschrijvingen apart inzichtelijk gemaakt. Voor de

rentelasten is dit niet gedaan omdat deze lasten niet altijd uit te splitsen zijn naar de

huisvesting. Voor Zuid-Holland Zuid geldt dat de gerealiseerde lasten wel inzichtelijk zijn: over

2012 en 2013 bedraagt dit respectievelijk € 15.703 (begroot 2012: € 18.078) en € 10.270

(begroot: € 10.274).

8.10. Overige kosten

In de onderstaande tabel zijn de overige kosten in kaart gebracht.

Onderwerp Kolom Begroot
2012
€

Begroot
2013
€

Begroot
2014
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2013
€

Overige kosten AMBU - - - - -

Overige kosten BRW - - - - -

Overige kosten MK 100.000 100.000 94.000 56.500 161.000

Overige kosten POL - - - - -

Totaal 100.000 100.000 94.000 56.500 161.000

Tabel 8.10: Overige kosten per kolom

8.10.1 Toelichting Meldkamer

De verantwoorde lasten betreffen overige lasten GMC, welke niet onder de eerdere categorieën

gepresenteerd konden worden( bijvoorbeeld kosten vervoer, dienstreizen, algemene kosten en

kantoorkosten). Onderdeel van deze ‘Overige kosten’ is ook € 81.000 welke betrekking hebben

op het project van de 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 - - -

Verbindinge - - - Voorziening - - -
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n en

automatiser

ing

en

Meldkamers

ystemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - - - - -

Liquide

middelen
- - - - - -

Vorderingen

en rekening

courant

- - - - - -

Activa voor

opschaling - - - - - -

Totaal

actief

AMBU

- - -

Totaal

passief

AMBU

- - -

Geraamde

investeringe

n

- - -

Verantwoor

de

investeringe

n

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplichting

en

- - -

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 - - -

Verbindinge

n en

automatiser

ing

- - -
Voorziening

en
- - -

Meldkamers

ystemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - -

Liquide

middelen
- - -

Vorderingen

en rekening

courant

- - -

Activa voor

opschaling
- - -

Totaal

actief

BRW

- - -

Totaal

passief

BRW

- - -

Geraamde

investeringe

n

- - -

Verantwoor

de

investeringe

n

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplichting

en

- - -

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 207.677 133.221 63.422
Eigen

vermogen
0 0 0

Huisvesting

opschaling
- - - Reserves 0 0 0

Verbindinge

n en

automatiser

ing

226.639 144.486 271.404
Voorziening

en
55.837 60.692 57.000

Meldkamer

systemen
- - - Schulden 621.490 982.951 719.000

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen 0 0 0

Overige

vaste activa 9.908 41.193 21.946

Liquide

middelen
0 0 0

Vorderingen

en rekening

courant

233.103 724.743 419.228

Activa voor

opschaling
0 0 0

Totaal

actief MK
677.327 1.043.643 776.000

Totaal

passief

MK

677.327 1.043.643 776.000

Geraamde

investeringe

n

400.000 400.000 250.000

Verantwoor

de

investeringe

n

238.476 35.675 250.000

Niet uit de

balans

blijkende

verplichting

en

47.801 47.801 47.801

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 - - -

Verbindinge

n en

automatiser

ing

- - -

Voorziening

en - - -

Meldkamers

ystemen
- - - Schulden - - -

PIOFACH-

systemen
- - - Leningen - - -

Overige

vaste activa
- - -

Liquide

middelen
- - -

Vorderingen

en rekening

courant

- - -

Activa voor

opschaling
- - -

Totaal

actief

Politie

- - -

Totaal

passief

Politie

- - -

Geraamde

investeringe

n

- - -

Verantwoor

de

investeringe

n

- - -

Niet uit de

balans

blijkende

verplichting

en

- - -

Tabel 8.14: Balansgegevens politie

8.11.1 Toelichting Meldkamer

De voorzieningen hebben betrekking op de ambt-jubileumuitkeringen voor het

meldkamerpersoneel.

Onder de schulden zijn de crediteuren, nog te betalen kosten en de afrekening met de partners

gepresenteerd.

‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’ betreft het jaarlijkse huurbedrag van de meldkamer

in Dordrecht (Oranjepark 13).
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8.12.Btw en loonbelasting

8.12.1 Toelichting Meldkamer

De meldkamer is volledig in beheer van de politie. Bovendien zijn alle personeelsleden in dienst

van de politie, is in de rapportage alleen de btw en loonbelasting situatie opgenomen voor de

politie in zijn rol als volledige beheerder van de meldkamer.

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. P.M.A. Homminga Directeur GMC ZHZ

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. P. Aantjes Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. J. Janssen KLMO

Dhr. S. Jongepier Adviseur Meldkamer, VB-Groep

A.2. Verdiepende sessie Governance en
Contracten

Naam Functie

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. B. Grimmius Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. S. Jongepier Adviseur Meldkamer, VB-Groep

A.3. Verdiepende sessie Diensten, Producten en
Organisatie

Naam Functie

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. B. Grimmius Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. S. Jongepier Adviseur Meldkamer, VB-Groep

A.4. Verdiepende sessie Personeel
Naam Functie

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. B. Grimmius Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. S. Jongepier Adviseur Meldkamer, VB-Groep
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A.5. Verdiepende sessie IM & ICT
Naam Functie

Dhr. A. Klootwijk Informatiemanager Politie

A.6. Verdiepende sessie Financiën
Naam Functie

Dhr. P. Aantjes Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. W. Allaart Adviseur VB Groep

Dhr. A. Lucas Medewerker financiën politie

A.7. Verdiepende sessie Huisvesting
Naam Functie

Dhr. B. Grimmius Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

A.8. Verdiepende sessie algemeen
Naam Functie

Dhr. A. van Dusseldorp -

Dhr. H. van der Weide Strategisch Adviseur Directie brandweer Zuid-Holland Zuid

Dhr. J. Hartman Samenvoeging meldkamer RR & ZHZ

Dhr. W. Allaart Adviseur VB Groep
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B. Afkortingen en begrippen

AMB Ambulance

BRW Brandweer

CACO Calamiteiten Coördinator

DG&J Dienst gezondheidszorg en jeugd

DPg Dienst persoonsgegevens en Geoinformatie

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GIS Geografisch Informatiesysteem

GMC Gemeenschappelijke meldcentrale

GMK Gemeenschappelijke Meldkamer

GMS Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

HvJ Hoofdofficier van Justitie

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

RAV ZHZ Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid

RIC Regionaal Informatie Centrum (meldkamer politie)

RSC Regionaal ServiceCentrum

RTIC Real Time Intelligence Centre

SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden

TA Transitieakkoord

TBV Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

TL Teamleider
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VR Veiligheidsregio

VRZHZ Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

VtSPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland

LMO Landelijke Meldkamer Organisatie

KLMO Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie
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C. Applicatie- en infrastructuurportfolio

C.1. Applicatieportfolio

Afkorting/
acroniem

Naam Eigenaar Gebruik Domein Functionaliteit
Maatwerk
Systeem?

Staat
backend in
meldkamer
datacentrum
?

Interfaces
buiten
meldkame
r

Service-
niveau

Versie en
patchnumm
er

Omschrijving

Multi,
P/B/A/K,
Opschaling,
PIOFACH,
Overig

Meldkamer /
Opschaling /
PIOFACH

Omschrijving
Maatwerk /
COTS

Ja/Nee
Omschrijvi
ng

Omschrij-
ving

Omschrij
-ving

GMS Gemeenschap
pelijk
Meldkamer
Systeem

Ministerie
V&J

Multi Primaire
meldkamer
processen

Meldingen
registreren en inzet
coördineren

Maatwerk ja - LCMS
(Landelijk
Crisismanag
ement
Systeem)

- C2k (C2000
radiobediening en
paging)
- TEL (Arbi)

- NAW (112)
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- GIS

- BVI IB
(Basisvoorziening
Informatie -
integrale
bevraging)

- OMS (B, P)

- CCP (Call Center
P)

- NTS (ProQa)

- MDT (Mobiele
DataTerminal) (P
(mobipol/Ramtex,
B, C)BPS (P, C)
- RBS (analoog
radiobediensystee
m)

- Database
bevragingen via de
replica-server

24/7 4.11

ARBI Arbitrage
Bedieningssys
teem

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer
processen

112
telefoongesprekken
afhandelen

COTS ja -GMS
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- Voice recording

- NAW 24/7 type 31
versie
8.2.24

RABS Radio
Bedieningssys
teem

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer
processen

Communicatie
tussen hulpverleners
onderling en met
meldkamer

COTS ja - C2k
(C2000
radiobedien
ing en
paging)

24/7 -

LCMS Landelijk
Crisis
Management
Systeem

IFV Multi Opschaling Crisismanagementsy
steem bij opschaling

Maatwerk Nee - GMS - versie 6

CityGIS 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 - GMS

- Itrafic (EAL)

- C2000 5x8 versie
6.6.0.1792

OMS Openbaar
Meldsysteem
brandweer

Brandweer Meldkamer-b Primaire
meldkamer
processen

Brandweerinstallatie
in bijv. bedrijf stuurt
automatisch een
brandindicatie naar
de meldkamer

Maatwerk ja - GMS 24/7 versie 1.20.10
TR37

EVA Voicelogging Meldkamer Multi Primaire
meldkamer
processen

Login van
telefoongesprekken
en C2000

COTS ja - C2000
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- Arbi

- CCP3

- RBS 24/7 versie 1.28.
R015

Live view Camerabeelde
n helikopter

Politie.
Landelijke
Eenheid
(KLPD)

Multi Primaire
meldkamer
processen

Meekijken met
camerabeelden bij
juweliers

COTS ja nvt NOG
AANLEVE
REN

KLPD web:
versie 0.3.4.0

ProQA Protocol voor
ambulance
dienst

Ambulance
Zorg
Nederland

Meldkamer-a Primaire
meldkamer
processen

Geprotocolleerd
uitvragen van
zorgbehoefte en
ritten planning

Maatwerk Ja - GMS 24/7 versie 12.1.
Koppeling
met GMS

GEA Gedifferentiee
rd alarmering

Brandweer Meldkamer-b Primaire
meldkamer
processen

Geprotocolleerd
uitvragen van
zorgbehoefte en
ritten planning

Maatwerk ja - GMS

- Paging

- Gateway

- Safetyportal 24/7 3.0.0.20

Alphatron Camerabeelde
n Gemeente

Gemeente
Dordrecht

Meldkamer-p Primaire
meldkamer
processen

Meekijken camera's
gemeente

COTS nee - Niet
bekend

versie 1.4.14
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Itrafic Toepassing
voor MDT in
voertuigen

Politie Politie Primaire
meldkamer
processen

Ontsluitingssysteem
- De EAL I-traffic
applicatie biedt de
mogelijkheid
voertuigen welke zijn
uitgerust met een
EAL PBS systeem
(een Positie Bepaling
Systeem) te volgen
en te beheren.

COTS ja - Itraffic
R'dam

- MDT

- IMAK

- C2000 5x8 1.0.0.0

GMS Incidenten
Informatie

Module die
incidenten
doorzet naar
LCMS

Meldkamer Multi Primaire
meldkamer
processen

Mogelijkheid om
meldingen in GMS
zichtbaar te krijgen
in begrijpelijkere taal
(codes uit GMS
worden omgezet in
leesbare taal). Maakt
gebruik van de GMS-
database. Heet
officieel GMS
Incidenten
Informatie (ook wel
OVI Tool genoemd).

Maatwerk ja LCMS 24/7 Zie GMS
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Burgernet Informeren
burgers

Min V&J Multi Primaire
meldkamer
processen

Grootschalige
uitbelservice
Burgernet bestaat uit
een telefonisch
netwerk van
bewoners en
ondernemers in een
willekeurige
woonomgeving.

Maatwerk nee NVT Landelijk Landelijk

Communicator Interne
Alarmering

Veiligheidsr
egio

Multi Ondersteuning
opschaling

Alerteringssyseem -
Oproepen in- of
externe
hulpdiensten,
crisiscoördinatietea
ms, rampenstaven en
expertiseteams.

Maatwerk? nee - - 3.2.1103.5

BRIO Aanleveren
gegevens per
discipline

Meldkamer Multi PIOFACH Tool voor het
inzichtelijk maken
van meldingen
ambulancedienst/pol
itie en brandweer

COTS ja GMS via
ODBC

5x8 11.1.1.0.0

C.2. Infrastructuurportfolio

Aantal

Infrastructuurportfolio - Eindgebruikers devices Free seating tafels meldtafels 0

Intake meldtafels 4

Uitgifte meldtafels 8

RTIC meldtafels 0

Overige meldtafels 1

Standaard werkstations 24
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Standaard vaste telefoons -

Arbitrage systeem (speciaal telefoniesysteem) 1

De werkstations en beeldschermen zijn afgeschreven. Deze worden momenteel vervangen. Arbitrage: er zijn 13 toestellen.

Infrastructuurportfolio - Connectivity Telefoon centrales 112 1

Telefoon centrales 0900-8844 1

Core switches -

Firewalls / overige security componenten -

Audio/video/web conferencing voor meldkamer doeleinden -

Audio/video/web conferencing voor opschalings doeleinden -

Infrastructuurportfolio - Storage SAN/NAS -

Back-upvoorziening -

Infrastructuurportfolio - Datacenter Enclosure -

Blade servers -

GMS servers 1

overige servers 12
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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. Een

totaaloverzicht van alle convenanten en SLA’s is beschikbaar·.

Partij namens Meldkamer Wederpartij(en) Omschrijving Datum

(van ondertekening)

Bestandsnaam

Regionale Politie Zuid-Holland
Zuid

De gemeente Dordrecht Huurovereenkomst voor het pand aan
Oranjepark 13 te Dordrecht.

15 november 2002 ZHZ_CONTRACTEN_4-4-4
Huurcontract GMC ZHZ
Oranjepark.pdf

Het bestuur van de
Gemeenschappelijke
Meldcentrale

Het bestuur van de
Regionale Brandweer Zuid-
Holland Zuid

Service Level Agreement GMC / Regionale
Brandweer Zuid-Holland Zuid voor
leveringsafspraken tussen RBZHZ en GMC.

21 mei 2008 ZHZ_CONTRACTEN_1-1-4-2
SLA GMC ZHZ en BRW ZHZ.pdf

Nationale Politie, Eenheid
Rotterdam
Gemeenschappelijke
Meldcentrale

Regionale Ambulance
Voorziening Zuid-Holland
Zuid, Meldkamer
Ambulancezorg

Beheersovereenkomst Meldkamer
Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid.

1 juli 2013 ZHZ_CONTRACTEN_1-1-4 SLA
RAV-ZHZ en de POL-GMC.pdf

Nationale Politie, Eenheid
Rotterdam
Gemeenschappelijke
Meldcentrale

Regionale Ambulance
Voorziening Zuid-Holland
Zuid, Meldkamer
Ambulancezorg

Service Level Agreement Meldkamer
Ambulancezorg (MKA) Gemeenschappelijke
Meldcentrale (GMC).

1 juli 2013 ZHZ_CONTRACTEN_1-1-4 SLA
RAV-ZHZ en de POL-GMC.pdf

Tabel 3.1 Overzicht contracten GMC ZHZ
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E. Referentiemodel

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 F.1 Referentiemodel meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen, sterk vereenvoudigde weergave

Zoals aangegeven zijn de standaard en speciale taken van een meldkamer in de wet niet nader

omschreven. Ten behoeve van het uitvoeren van de nulmeting is het referentiemodel nader uitgewerkt

naar een indicatie van de standaard taken: aanname melding, intake melding, uitgifte, ondersteuning

en opschaling.

In het kader van de nulmeting, zijn de volgende standaard taken van de meldkamer te onderscheiden:

Aanname melding, intake melding, uitgifte, ondersteuning en opschaling:

Aanname

 Een beller van 112 op een vast toestel komt automatisch uit bij de 112-centrale van de regio waaruit

de beller belt. De centralist van de 112-centrale vraagt welke hulpdienst de beller wil spreken, om

deze vervolgens door te schakelen naar de meldkamer van politie, brandweer of ambulance.

 Wie met een mobiel toestel 112 belt krijgt verbinding met de 112-centrale van het KLPD in

Driebergen, die de melder direct doorverbindt met de juiste meldkamer en discipline (Driebergen

beschikt over GSM-mast locatiegegevens van de beller)

 Bij de regionale meldkamers komen naast 112 ook op andere manieren informatie of meldingen

binnen. (per regio verschillend); besteld vervoer ambulance ;OMS-installaties; particuliere

alarmcentrales; huisartsen (niet-spoedeisende hulp)

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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Intake

 Meldingen komen binnen bij een intakecentralist van de juiste kolom (P/B/A). Intake betreft het

aannemen van meldingen, coderen en opslaan. Centralist vraagt beller uit: NAW gegevens, aard en

omvang incident. Vastleggen gebeurt met GMS.

 De centralist geeft in GMS bij de melding aan welke kolommen (P/B/A) betrokken moeten worden

bij de respons. In het ‘kladblok’ in GMS wordt zoveel mogelijk relevante informatie meegegeven.

Als informatie gereed is wordt op knop gedrukt en gaat de melding over naar uitgifte

 MKA doet intake (vaak) geprotocolleerd.

Uitgifte

 Aan de uitgiftetafel wordt bepaald wat de inzet moet zijn van de betreffende kolom. Vaak

genereert GMS een inzetvoorstel.

 Uitgifte is (meestal) gescheiden van de intakefunctie. Dat wil zeggen: een andere centralist, aan

een andere tafel. Uitzondering is (vaak) de brandweer, waar de intakecentralist uitgifte ‘aan

zichzelf’ doet.

 De uitgiftecentralist voert de regie op de inzet (bepaalt of inzet van eenheden noodzakelijk is,

omvang van inzet, aanrijroute, etc.). De regiefunctie van de meldkamer verschilt per discipline

Ondersteuning

 Ondersteuning betreft het ondersteunen van de inzet. Bijvoorbeeld contact leggen met RWS voor

een wegafsluiting, contact met gemeente voor het afsluiten van een gasleiding.

 De meldkamer levert de informatie om slagvaardig te kunnen anticiperen en te reageren op

incidenten. Op basis van de beschikbare informatie neemt de meldkamer een beslissing over hoe

er gereageerd dient te worden op een incident.

Opschaling

 De kernfuncties van de meldkamer moeten ten allen tijden gewaarborgd zijn, ook ten tijde van

bijzondere omstandigheden, crises en rampen. Tijdens calamiteiten krijgt de meldkamer er een

dimensie bij. Afhankelijk van de aard van de calamiteit zijn er méér of minder meldingen en

verzoeken om hulp. Dit doet een aanvullend beroep op de regiefunctie van de meldkamer en vraagt

om een geïntensiveerde coördinatie en een specifieke, ondersteunende rol bij de operationele en

bestuurlijke opschaling.

 De (tijdelijk, extra) regietaak – in geval van opschaling- wordt in de meeste meldkamer uitgevoerd

vanuit een daarvoor speciaal ingericht, gefaciliteerd en bemenst centrum, dat multidisciplinair is

ingericht.

 In de meldkamer zijn in geval van een opgeschaald multidisciplinair optreden twee

functionaliteiten ondergebracht: de ‘gewoon’ doorfunctionerende meldkamer en het

opschalingscentrum
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xxviii Bron begrotingscijfers 2012 voor de GMK: ZHZ_FIN_6-1-1-1 Jaarrekening 2012 MK ZHZ.pdf

en ZHZ_FIN_6.3.2 Balans per 31 december 2012 GMC ZHZ.pdf
xxix Bron begrotingscijfers 2013 voor de GMK: ZHZ_FIN_6-1-1-1 Jaarrekening 2013 MK ZHZ.pdf

en ZHZ_FIN_6.3.2 Balans per 31 december 2013 GMC ZHZ.pdf
xxx Bron begrotingscijfers 2014 voor de GMK: ZHZ_FINANCIEN_6-1-7-2 Begrotingen 2014-2017

MK ZHZ.pdf
xxxi Bron realisatiecijfers 2012 voor de GMK: ZHZ_FIN_6-1-1-1 Jaarrekening 2012 MK ZHZ.pdf

en ZHZ_FIN_6.3.2 Balans per 31 december 2012 GMC ZHZ.pdf
xxxii Bron realisatiecijfers 2013 voor de GMK: ZHZ_FIN_6-1-1-1 Jaarrekening 2013 MK ZHZ.pdf

en ZHZ_FIN_6.3.3 Balans per 31 december 2013 GMC ZHZ.pdf


