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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel)  

P&C 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

Conceptbesluit 

1. De bijdrage inzake het uitwerkingskader meldkamer (LMS) ad. € 500.000 middels bijgaande derde 
begrotingswijziging 2018 in 2018 toe te voegen aan de te vormen bestemmingsreserve LMS.  

 
Inleiding 

 
Package deal LMS 
 
In het algemeen bestuur van 14 maart bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de landelijke 
meldkamer (hierna: LMS, voorheen LMO). Daarbij is u voorgesteld in te stemmen met de zogenaamde 
“package deal” zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid die destijds heeft voorgesteld. 
 
Er is inmiddels een bestuurlijk akkoord bereikt over dit uitwerkingskader meldkamer, de package deal. 
Eén van de afspraken in het uitwerkingskader is dat de veiligheidsregio's in 2018 een eenmalige bijdrage 
ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten van de meldkamer. Het budget dat in verband met de 
eenmalige bijdrage overeen is gekomen, bedraagt € 15,3 mln. Inmiddels is met instemming van alle 
regio’s en het IFV de verdeling vastgesteld. Gelet op bovenstaande heeft Veiligheidsregio Fryslân op 
grond artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s in oktober een incidentele bijdrage van € 500.000 
ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  
 
Het beoogde jaar van inwerkingtreding van de wet is 2020, met in 2021 een aanpassing van de taken en 
de financiële verhoudingen. De eventuele kosten die achterblijven, zullen in aanloop naar de 
daadwerkelijke overdracht pas in 2019 en 2020 inzichtelijk worden. Om die reden stellen wij voor de 
reeds ontvangen bijdrage ad. € 500.000 middels een begrotingswijziging toe te voegen aan de te vormen 
bestemmingsreserve LMS. Het eventuele restant van deze reserve zal vrijvallen in 2021 als de 
daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden.  
 

 
 
Beoogd effect 



- Besluitvorming over de bestemming van de eenmalige bijdrage inzake het uitwerkingskader LMs 
ad. € 500.000 middels een begrotingswijziging.  

 
Argumenten 

1.1. Het dagelijks bestuur heeft hierover op 28 november jl. positief geadviseerd. 
1.2. De eventuele kosten die achterblijven zullen, in aanloop naar de daadwerkelijke overdracht, pas in 
2019 en 2020 inzichtelijk worden  
Door een bestemmingsreserve te vormen, wordt deze eenmalige bijdrage alleen voor het betreffende 
doel gebruikt gedurende de jaren 2019 en 2020. Het eventuele restant valt dan vrij in het resultaat van 
2021. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 De omvang van de kosten is nog niet bekend 
Indien de kosten lager uitvallen zal het restant van de reserve vrijvallen in het resultaat van 2021.  

 
Financiële consequenties 

Vorming van een bestemmingsreserve LMS ad. € 500.000.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na instemming zal de vorming van de bestemmingsreserve LMS in de begroting 2018 worden verwerkt. 

 
Communicatie 

Er heeft gedurende het traject op verschillende lagen binnen de organisaties inhoudelijke afstemming 
plaatsgevonden met veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en met de Melkamer Noord-Nederland.  
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