Instellingsbesluit

Multidisciplinair adviesorgaan
Het Veiligheidsberaad,
overwegende dat het in zijn vergadering van 6 oktober 2017 heeft ingestemd met de
inrichting van een multidisciplinair afstemmingsoverleg, besluit tot instelling van het
‘Multidisciplinair adviesorgaan’ overeenkomstig de volgende bepalingen:

Artikel 1 Doelstelling van het Multidisciplinair adviesorgaan
Het Multidisciplinair adviesorgaan (MDA) is het integraal adviesorgaan onder het
Veiligheidsberaad, met gemandateerde vertegenwoordiging van alle managementraden
(RDVR, RBC, LNB, Raad DPG)1 en vertegenwoordiging van de nationale politie en het
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het MDA fungeert als ambtelijk aanspreekpunt
voor het Veiligheidsberaad. Het MDA voorziet het Veiligheidsberaad van integrale adviezen,
coördineert de uitvoering van bestuurlijke verzoeken en opdrachten, en rapporteert over de
voortgang van deze uitvoering aan het Veiligheidsberaad. Het MDA voert geen eigen
projecten uit. De instelling van het MDA draagt bij aan een effectieve en integrale ambtelijke
ondersteuning van (de portefeuillehouders van) het Veiligheidsberaad.

Artikel 2 Samenstelling van het Multidisciplinair adviesorgaan
Het MDA bestaat uit:
a) namens de Raad van

de voorzitter, als voorzitter MDA;

Directeuren Veiligheidsregio:
b) namens de Raad van
Brandweercommandanten:

1

de voorzitter, als lid;

Respectievelijk de Raad van Directeuren Veiligheidsregio, de Raad van Brandweercommandanten, het Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid.
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c) namens de Raad van Directeuren

de voorzitter, als lid;

Publieke Gezondheid:
d) namens het Landelijk
Netwerk Bevolkingszorg:

de voorzitter, als lid;

e) namens het ministerie
van Justitie en Veiligheid:

een door de minister aan te wijzen
vertegenwoordiger, als deelnemer;

f)

een door de korpsleiding aan te wijzen

namens de nationale politie:

vertegenwoordiger, als deelnemer;
g) namens het ministerie van

h)

een door de minister aan te wijzen

Defensie

vertegenwoordiger, als deelnemer;

ter ondersteuning van
de voorzitter MDA:

de secretaris MDA, als deelnemer.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
het Multidisciplinair adviesorgaan
a) De leden van het MDA zijn gemandateerd namens hun achterban (managementraden)
dan wel vertegenwoordigen hun organisatie (nationale politie en ministerie van Justitie
en Veiligheid).
b) Het MDA zorgt binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders voor:
- integrale adviezen aan de voorzitter en de portefeuillehouders van het
Veiligheidsberaad, over onderwerpen waarop het Veiligheidsberaad geadviseerd wil
-

worden;
de coördinatie op de uitvoering van bestuurlijke verzoeken en opdrachten.

c) Het MDA rapporteert aan de betreffende portefeuillehouders van het Veiligheidsberaad
over de voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke opdrachten.
d) Het MDA zorgt voor betrokkenheid en draagvlak bij de voor het betreffende onderwerp
relevante managementraden. Indien draagvlak ontbreekt, dan wordt een overzicht van
de (afwijkende) standpunten weergegeven in het advies aan het Veiligheidsberaad.
e) De voorzitter MDA wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van het Veiligheidsberaad
(conform Statuut Veiligheidsberaad, artikel 5.9).

Artikel 4 Werkwijze van het Multidisciplinair adviesorgaan
a) Het MDA komt ten minste drie keer per jaar bijeen, ten minste zes weken voor de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad.
b) De uitnodiging van het MDA vindt schriftelijk plaats. De uitnodiging en de stukken
worden ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden.
c) De secretaris van het MDA is verantwoordelijk voor minimaal een agenda en een
besluiten- en actiepuntenlijst.
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d) In geval van verhindering kan voorafgaand aan de vergadering door het betreffende lid
schriftelijk een advies of standpunt aan de voorzitter worden meegedeeld. Het advies of
standpunt wordt door de voorzitter meegenomen in de vergadering.
e) Iedere twee jaar wordt de aanwijzing van de leden door de door hen vertegenwoordigde
managementraden en organisaties herbevestigd. In geval van vertrek of langdurige
afwezigheid van een lid wijst de vertegenwoordigde managementraad of organisatie een
f)

nieuw lid aan.
Voor de onder artikel 3 genoemde taken hanteert het MDA het logo en de huisstijl van
het Veiligheidsberaad, met een tekstuele toevoeging ter aanduiding van het MDA. Deze
worden beheerd door het IFV.

g) Documenten worden door het IFV gearchiveerd.

Artikel 5 Ondersteuning van het Multidisciplinair adviesorgaan
a) De vergaderingen van het MDA, en overleggen van de voorzitter en van de
portefeuillehouders Veiligheidsberaad met de voorzitter dan wel leden van het MDA
worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit het IFV.
b) De secretaris van het MDA wordt geleverd vanuit het IFV (gefinancierd uit de begroting
van het IFV).
c) Het Veiligheidsberaad voorziet, vanuit zijn eigen werkbudget, in een jaarlijks werkbudget
à € 50.000 voor het MDA ten behoeve van vergaderkosten en incidentele kosten. Dit
budget wordt beheerd door het IFV.

Artikel 6 Slotbepaling
d) Dit besluit treedt in werking na vaststelling door het Veiligheidsberaad.
e) Dit besluit wordt aangehaald als ‘instellingsbesluit Multidisciplinair adviesorgaan’.
f) Aanpassingen op dit besluit worden ter vaststelling voorgelegd aan het
Veiligheidsberaad.
g) Dit besluit wordt een jaar na vaststelling ervan geëvalueerd door het Veiligheidsberaad,
en vervolgens incidenteel op aangeven van het Veiligheidsberaad in overleg met de
voorzitter MDA.
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