
 

   

                                                      

Terugblikken op 2017  
Het einde van 2017 is in zicht. Een mooi en natuurlijk moment om terug te kijken naar het 
afgelopen jaar.  
 
De voorbereiding op de LMO stond in het teken van plannen maken. Optimale voorbereiding is de 
sleutel tot succes. Dat geldt zeker voor een complex project als LMO- Oost waar zoveel partijen bij 
betrokken zijn.  

We hebben dit jaar het samenvoegingsplan LMO-Oost opgesteld. Een belangrijke mijlpaal, want het 
is de basis voor de ontwikkeling van de LMO-Oost in Apeldoorn. Alle partijen: veiligheidsregio’s, 
RAV’en en politie hebben het plan omarmd. Oost-Nederland gaat haar meldkamer onderbrengen in 
een nieuw pand aan de Europaweg in Apeldoorn. De ontwikkelovereenkomst hiervoor wordt 
getekend en het Project Initiatie Document (PID) is ook afgerond. 
 
We koersen op 1 oktober 2020 om de nieuwe meldkamer operationeel te hebben. 
 

Aandacht voor samenwerking en harmoniseren  
De samenvoeging in één gebouw is een goede manier om de samenwerking tussen de huidige 
regio’s en kolommen te verbeteren, maar het gaat niet vanzelf. 
 
Op bestuurlijk niveau is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking en harmonisering van 
werkzaamheden binnen de kolommen. De ervaringen van de samenvoeging van Apeldoorn en Zwolle 
in de Meldkamer Oost-Nederland (MON) en die van elders gaan we zeker betrekken in ons 
programma. Carol van Eert, voorzitter van onze bestuurlijke regiegroep, is bereid om ook na zijn 
benoeming tot burgemeester van de gemeente Rheden deze rol te blijven vervullen. De aansturing 
van het programma vanuit de directies is beter in verbinding gebracht met de reguliere (going 
concern) taken. Een goede ontwikkeling, want het draagt er aan bij dat de overgang van de oude 
naar de nieuwe situatie straks zo soepel mogelijk kan verlopen.  
 

Wisseling van voorzitters  
De beide directeuren van de veiligheidsregio 
Gelderland-Midden, Paul Joosten en Ype Schat, 
hebben hun vaandel overgedragen aan Anton 
Slofstra en Jan Pierik.  
Het voorzitterschap van de operationele 
stuurgroep wordt vanaf de jaarwisseling na het 

vertrek van Ellen Steenberg uitgevoerd door Rob Tanis van de eenheidsleiding Oost-Nederland.  
 

Projectorganisatie brandweerorganisaties 
De brandweerorganisatie hebben een projectorganisatie ingericht, die wordt ingezet om de rode 
kolom klaar te maken voor de inhuizing in 2020. Het harmoniseren van de werkprocessen is een 
uitdagend onderdeel van dit project. Het resultaat maakt het straks mogelijk om elke centralist voor 
het hele werkgebied van Oost-Nederland te kunnen laten werken. 
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Wisseling van projectleiders  
Er zijn het afgelopen jaar wisselingen geweest van projectleiders binnen het programma voor de 
realisatie van de nieuwe meldkamer. 
 
De huidige samenstelling is als volgt: 
 

Projectleider HR  Inge Lieferink, tvs. plv. programmamanager (politie) 
Projectleider Financiën Madeleine Meijer (VGGM); 
Projectleider Huisvesting Marcel Jonkman (VR GLZ) 
Projectleider ICT Arjan Hanekamp (RAV IJsselland) 
Projectleider Governance Max Assies (VNOG) 
Projectleider DPO Manon Rietman (politie) 
Projectleider Planning Jeroen Mulder (VR IJsselland) 
Projectleider Communicatie Marijke van Dijk 
Secretariaat Vacant 

 

Medezeggenschap  
De negen betrokken medezeggenschapsorganen hebben zich georganiseerd in een gezamenlijk 
afstemmingsoverleg (BCME). Het formele overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders 
blijft volledig langs de gebruikelijke lijnen lopen. In de BCME wordt onderling afgestemd en 
informatie uitgewisseld met het programma. 
 

Op naar 2018!  
Nu de belangrijkste stappen in het besluitvormingsproces over de samenvoeging zijn gezet, kunnen 
we ons na de jaarwisseling volledig op de realisatie gaan richten. Het uitwerken van alle plannen van 
aanpak staat daarin centraal. De uitgangspunten, die zijn vastgesteld in het Samenvoegingsplan, 
worden nader geduid in deze plannen. Wat zijn de gevolgen? Welke risico’s zijn er? Wie is aan zet en 
wat is er nodig om het succesvol te laten zijn? De onderdelen DPO, HRM, Financieren en Huisvesting 
worden op deze manier verder  uitgewerkt. Ook moeten we beschrijven hoe de situatie is tot het 
moment van de wetswijziging (o.a. dat de politie het beheer van de meldkamers gaat overnemen van 
de veiligheidsregio’s) en hoe het plaatje er daarna uitziet.  

Belangrijke datum: 1 juni  
Belangrijk om te melden is dat op 1 juni 2018 de definitieve inventarisatie (o.a. het 
aantal benodigde tafels) van alle betrokken organisaties bekend moet zijn. Kort 
daarna wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan het Politie Diensten 
Centrum (PDC) aan de slag om de bouw zo optimaal mogelijk te gaan vormgeven. 

Een aantal externe ontwikkelingen als IVC en de aanbesteding van NMS, zullen ons 
meldkamerdomein zeker gaan raken. Daar gaan we op te anticiperen. Verder zullen we in 2018 meer 
gaan investeren op betrokkenheid van medewerkers. De collega’s worden betrokken bij 
verschillende thema’s rond de ontwikkeling van LMO-Oost. Kortom, het wordt een interessant jaar! 

 
Namens het programmateam wens ik jullie allen heel fijne feestdagen. Ik ga graag met 
jullie het nieuwe jaar tegemoet!  

 
Sipke Dekker, programmamanager LMO-Oost  


