
Instellingsbesluit Operationele Stuurgroep

Besluit instelling Operationele stuurgroep Landelijke
Meidkamerorganisatie in oprichting

De Minister van Veiligheid en Justitie,

gehoord de minister van Defensie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s
verenigd in het Veiligheidsberaad

Besluit als volgt:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de minister van Veiligheid en Justitie;
b. stuurgroep: de operationele stuurgroep zoals omschreven in bepaling 34 van

het transitieakkoord;
c. disciplines: de politie, de brandweer, de ambulancevoorzieningen, een

operationele afvaardiging van de veiligheidsregio’s en de Koninklijke
Marechaussee (hierna KMar).

Paragraaf2 Taken en werkwijze

Artikel 2
1. Er is een operationele stuurgroep Landelijke Meldkamerorganisatie in

oprichting (LMO i.o.).
2. De stuurgroep heeft tot taak de kwartiermaker van de Landelijke

Meidkamerorganisatie i.o. binnen de kaders van het transitieakkoord en de
opdracht aan de kwartiermaker aan te sturen.

3. De stuurgroep bespreekt de producten van de kwartiermaker Landelijke
Meidkamerorganisatie, zoals genoemd in het transitieakkoord en de
opdracht aan de kwartiermaker, die in de bestuurlijke regiegroep’ worden
vastgesteld.

4. De stuurgroep bespreekt periodiek de voortgang van het jaarplan en de
• taakuitvoering van de Landelijke Meidkamerorganisatie i.o.

5. De kwartiermaker legt stuurgroepleden operationele dilemma’s voor

1 De bestuurlijke regiegroep bestaat uit (een afvaardiging van) de ministers van Veiligheid en
Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Defensie en een afvaardiging van het
Veiligheidsberaad (VB)



6. De kwartiermaker kan de vertegenwoordigers verzoeken als katalysator op
te treden binnen hun eigen Organisatie.

Artikel 3
De stuurgroep komt maandelijks, dan wel zo vaak als nodig is bijeen voor de
uitvoering van haar werkzaamheden.

Paragraaf3 Samenstelling en ondersteuning van de stuurgroep

Artikel 4
1. De stuurgroep bestaat uit door onderscheidende besturen gemandateerde

vertegenwoordigers van de disciplines.
2. De voorzitter van de stuurgroep is een vertegenwoordiger van het ministerie

van Veiligheid en Justitie.
3. Als voorzitter van de stuurgroep wordt aangewezen de directeur Regie en

Control van het Directoraat Generaal Politie.
De leden van de stuurgroep zijn:

- de vertegenwoordiger namens directeuren Veiligheidsregio’s;
- de vertegenwoordiger namens Raad van Brandweercommandanten;
- de vertegenwoordiger namens de Nationale politie;
- de directeur Operatiën van de Koninklijke Marechaussee;
- de vertegenwoordiger namens Ambulancezorg Nederland;
- de directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator

Terrorismebestrij ding en Veiligheid vanuit de verantwoordelijkheid voor
het stelsel van Rampen- en Crisisbeheersing en de multidisciplinaire
samenwerking met verschillende (nationale) crisispartners.

4. De kwartiermaker rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van de
transitie, het beheer en de going concern.

Artikel 5
1. De stuurgroep wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid

van de stuurgroep.
2. De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording

schuldig aan de voorzitter van de stuurgroep.
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Paragraaf 4 Informatievoorziening en geheimhouding

Artikel 6
1. De minister verstrekt de stuurgroep alle inlichtingen die zij voor haar taak

nodig heeft.
2. De betrokken partijen verstrekken de stuurgroep alle inlichtingen die zij

voor haar taak nodig heeft.
3. De kwartiermaker verstrekt de stuurgroep alle inlichtingen die de

stuurgroep voor haar taak nodig heeft.

Artikel 7
1. De notulen van elk overleg kunnen, na instemming van de aanwezigen,

gedeeltelijk, dan wel geheel openbaar gemaakt worden.
2. De openbaarmaking van de notulen heeft als doel betrokken partijen te

informeren over de transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Paragraaf5 Inwerkingtreding

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep Landelijke
Meidkamerorganisatie in oprichting.

Dit besluit treedt in werking na ondertekening door de Minister van Veiligheid
en Justitie.

De van Veiligheid en Justitie,

I.w.


