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Dit document is een samenvatting van het Bestedingsplan Meldkamers
2021 en een financiële doorkijk in 2022-2025. Een gedetailleerd
overzicht met toelichting is te lezen in de financiële paragraaf van het
Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2021. 



Wie 112 belt kan rekenen op snelle hulp, als de situatie daar om vraagt. Dag en nacht. Op
de meldkamers ontvangen centralisten noodoproepen, begeleiden en coördineren ze de
juiste hulp en geven ze zorginstructies. De LMS levert voorzieningen om de centralisten in
hun werk te faciliteren. Zo ondersteunt zij de disciplines in hun meldkamerfunctie en de
beweging van het meldkamerveld.

DE ROL VAN DE LMS

Spoedvraag

Spoedrespons 'M'

Ondersteunende 
systemen

IV- en 
ICT-infrastructuur

Huisvesting en 
Facilitaire services

Meldkamers

De  primaire opdracht Het
realiseren van het netwerk
van tien meldkamers
aangesloten op één landelijk
IV- en ICT-netwerk, inclusief de
landelijke operationele centra
van de politie en de
Koninklijke Marechaussee. 



De financiering van de voorzieningen, m.u.v. de 0,7 miljoen voor het beheer van
C2000 SCL's (Special Coverage Locations) en NL-Alert, vindt plaats uit de bijzondere
rijksbijdrage. Deze bijdrage is vanuit het  Ministerie van Justitie en Veiligheid
bestemd voor het meldkamerdomein.
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Het deel van de rijksbijdrage  dat niet wordt besteed schuift door op de balans naar
het daaropvolgende jaar. Op 1 januari 2021 is dit een bedrag van €56.557.000. 
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In het Bestedingsplan LMS zijn de
uitgaven voor lopende en nieuwe
activiteiten opgenomen. Deze
activiteiten zijn ingedeeld volgens
de Voorzieningen.

Ondersteunende systemen
IV/ICT infrastructuur
Huisvesting en Facilitaire services

Overige voorzieningen
Werking en organisatie
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Ondersteunende systemen
IV/ICT infrastructuur
Huisvesting en Facilitaire services

Overige voorzieningen
Werking en organisatie
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Materialen, contracten en andere zaken die onderdeel
uitmaken van het beheer van de meldkamers zijn in hun
huidige staat overgedragen aan de LMS. 

Hierdoor heeft de LMS tijd nodig om te onderzoeken welke
kosten er zijn verbonden om het beheer van alle meldkamers
op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen. 

Op dit moment is een deel van de kosten van de
verschillende voorzieningen nog onbekend.

RISICO



112 Techniek en

proces

E-call

Particuliere Alarmcentrales(PAC's)

Openbare Meldsysteem(OMS)

Spoedvraag  omvat alle voorzieningen die de
centralist ondersteunt om een hulpvraag van
buiten de meldkamer te ontvangen. 

Beheer 112 platform
Doorontwikkeling 112

SPOEDVRAAG
VOORZIENING 1

11.777
X 1000

2 0 2 1



INS

Alertering

C2000

P2000

Spoedrespons omvat alle voorzieningen die
de centralist ondersteunen bij het
inschakelen van de hulpdiensten, het
bijbehorende communicatiesysteem en
mogelijke alertering van de maatschappij.Beheer C2000 nieuw incl. opstelpunten

Beheer C2000 Overige contracten
Beheer C2000 Personeel

Investering C2000 Nieuw
Samenwerkingsfuncties (MAC)
Nieuwe Applicaties (PTT)

Breedband/5G
Projecten C2000
NL-Alert

SPOEDRESPONS
VOORZIENING 2
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GMS

NMS

Decision SupportSystemen

'M'  betreft voorzieningen voor de centralist
om informatie uit ondersteunende systemen
op te halen. Deze informatie koppelt de
spoedvraag met de spoedrespons en
ondersteunt de centralist bij het inzetten van
de juiste hulp. 

'M'
VOORZIENING 3

10.620
X 1000

2 0 2 1

Beheer GMS/vanaf 2024 NMS
Project GMS overbrugging tot NMS 
Verwerving en implementatie NMS



GBA

RDW

GIS

Beeldregie

Ondersteunende informatie- en
expertsystemen geven de centralist extra
informatie. De koppeling tussen spoedvraag en -
respons wordt hiermee verder aangevuld. 

ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN
VOORZIENING 4

4.060
X 1000

2 0 2 1

GIS
Manual Master
Beeldregie

Versterken gezamenlijke intelligence
24-uurs veiligheidsbeeld
Overige systemen en koppelingen



Ontwikkeling
breedband

Rekencentrum 3

IV/ICT infrastructuur  betreft de  hardware en de
software waar de meldkamer op draait.  De
voorzieningen bestaan uit de IT-infrastructuur en
de basis IV/ICT-voorzieningen. 

IV- EN ICT-INFRASTRUCTUUR
VOORZIENING 5

Werkplek van de centralist

Audio visuele middelen

41.579
X 1000

2 0 2 1

Beheer meldkamers
Bouw landelijke ICT 
Exploitatie landelijke ICT



Schoonmaak

Beveiliging

Huisvesting

Koffie & broodjes

Huisvesting & facilitaire services hebben
betrekking op de fysieke locaties van de
meldkamers en daarmee de werkplek van de
centralist.  

HUISVESTING & FACILITAIRE SERVICES
VOORZIENING 6

21.800
X 1000
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Huisvesting
Facilitaire services incl. beheer



Pilots zorg coördinatie centra

Opschaling

Hieronder vallen voorzieningen die nog geen onderdeel uitmaken
van de meldkamer, maar hier wel aan zijn verbonden. Nader
onderzoek zal uitwijzen of (een deel) van de voorzieningen
worden overgenomen.  Zorg coördinatie centra

"As" is overname
Opschaling

OVERIGE VOORZIENINGEN
VOORZIENING 7
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Personeel meldkamers en

landelijke project

Cybersecurity
Vakbekwaamheid

Bouwplan

Werking & organisatie betreft de 
 voorzieningen voor de ontwikkeling van de LMS
naar een professionele organisatie. Deze
ondersteunen de LMS om de vraag vanuit de
meldkamers beter te begrijpen en passende
eisen te stellen aan het aanbod van de
leveranciers. 

WERKING & ORGANISATIE
VOORZIENING 8

57.021
X 1000

2 0 2 1

Kosten personeel meldkamers
Landelijk project (incl. staf)
Vakbekwaamheid
Team Verwerving

Continuïteit en risicomanagement
Gegevensverwerking
Cybersecurity
Nader te bepalen



INVESTERINGEN LMS
2021

Meldkamer going concern
Meldkamers aansluiting regionaal deel
Landelijke IV projecten

Meldkamertafels

ICT

Investeringen hebben betrekking op de
aanschaf van materiaal die langer meegaan
dan een jaar. 

11.380
X 1000

2 0 2 1


