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• Aan: Het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Drenthe; Het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Fryslän; Het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.
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Betreft:
1.

besluit tot overdracht appartementsrecht Meldkamer aan politie en

2.

voorgenomen besluit tot opheffing van de Stichting Beheer Openbare
Voorziening Meldkamer Noord-Nederland

Status: ter informatie
Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio,
Met dit schrijven informeren we u graag wat betreft de voortgang van de overdracht
van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten aan de politie. In dit
proces worden binnenkort de laatste stappen gezet, waarmee een einde komt aan de
verantwoordelijkheid voor dit beheer voor zover die nog lag bij de Veiligheidsregio's.
In december 2019 heeft uw vertegenwoordiger in het Samenwerkingsbestuur van de
Meldkamer Noord-Nederland met uw instemming getekend voor de overdracht van
het beheer naar de politie met ingang van 1 januari 2020. Onder dit beheer vallen
volgens de Wijzigingswet meldkamers (in werking getreden op 1 juli j.l.): facilitaire
dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van de meldkamers en het ICT- beheer
ten behoeve van de meldkamerfuncties. Deze overdracht van beheer - inclusief de
personele en financiële verantwoordelijkheid - heeft volledig plaatsgevonden. Er is
echter nog een laatste formeel punt.
In Noord-Nederland ligt het eigendom van - en daarmee de verantwoordelijkheid
voor - de huisvesting in 2020 formeel nog altijd bij het bestuur van de Stichting
Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland; een afzonderlijk
bestuur met dezelfde samenstelling als het eerder genoemde Samenwerkingsbestuur.
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In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het appartementsrecht voor het
meldkamerdeel in het gebouw A7 in Drachten over te dragen van genoemde
Stichting naar de Nationale Politie. Om die overdracht van onroerend goed mogelijk
te maken moesten eerst enkele fiscale vraagstukken worden opgelost om de
overdracht zonder bijkomende kosten voor de partijen die huurder waren van de
Stichting - daaronder uw Veiligheidsregio - mogelijk te maken. Nadat deze vraagstukken waren opgelost heeft het Stichtingsbestuur op 19 oktober het besluit
genomen tot overdracht van genoemd appartementsrecht en het aflossen van de
bijbehorende financiering.
Het ligt in de lijn der verwachting dat het bestuur in december vervolgens kan
besluiten tot opheffing van de Stichting, omdat na de overdracht het doel van de
Stichting is komen te vervallen. Dat doel is in de statuten omschreven als het
verwerven en verhuren van een registergoed ten behoeve van de Meldkamer NoordNederland, een en ander in de meest ruime zin van het woord. De formele liquidatie
van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland zal dan
begin 2021 plaatsvinden. Voor de beperkte kosten van de liquidatie van de Stichting
is een toereikend bedrag gereserveerd zijnde het positieve resultaat behaald in 2019.
Daarmee worden met deze ontbinding per saldo geen negatieve effecten verwacht.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

r . L. . Gebbe

(voorzitter) mede namens de heren Mr. J. Seton en K. Wiersma,
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