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NOTULEN VAN DE OVERLEGVERGADERING 
 
 
Aan:   WOR bestuurder, Geert Caris en alle OR leden. 
 
Van:   Ambtelijk Secretaris OR, Marianne Halmans  
 
Aanwezig: OR:  
                         Huub Pappers, John Beucken, Paul Hansen, Wim Plug, Frans van der  
                         Weerden, Ton Borm, Roy Molin, Dirk Kelleter, Wim Meessen, Eric van Hoef,   
                         Donald Berghs, Michiel Franssen, Marianne Halmans (AS, notulen) 
                          
                         MT: 
                         Gerard van Klaveren, Geert Caris, bij punt 4 dhr. Frank Klaassen en Pedro Winkens.  
 
Afgemeld: Ron de Haas, Bart Pepels 
 
 
Datum: 06 februari 2018 
 

1. Opening: 
De voorzitter, Gerard opent de vergadering en introduceert Frank Klaassen.   
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda: 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
3. Vaststellen notulen overlegvergadering d.d. 5-12-2017: 

De notulen worden vastgesteld.   
 

4. Mededelingen/ voortgang: 
 

• Benoeming directeur Veiligheidsregio. 
Hierbij is de heer Klaassen aanwezig. 
Huub licht toe waarom een gesprek met Frank Klaassen wenselijk was. 
De Ondernemingsraad wil weten welk mandaat Frank Klaassen heeft en wat de aanstelling 
van een nieuwe directeur voor onze organisatie betekent.  
Frank stelt zich voor en legt uit waarom ertoe besloten is een van de bestuursleden tijdelijk als 
directeur van de Veiligheidsregio aan te stellen, terwijl deze daarvoor roulerend om de twee 
jaar als bestuursvoorzitter optraden. In afwachting van een eventueel nauwere samenwerking 
met Veiligheidsregio Limburg Noord is ervoor gekozen nog geen definitieve directeur aan te 
stellen, maar de zittende bestuursvoorzitter te vragen zijn zittingsperiode voorlopig met een 
jaar te verlengen. Voor het brandweeronderdeel verandert er nog niets, Gerard van Klaveren 
blijft WOR bestuurder. Na de reorganisatie zal er een meerjarenperspectief komen op weg 
naar een nieuwe meerjarenbegroting voor de Brandweer. 
Hiervoor is Gerard van Klaveren verantwoordelijk. 
Voorstellen en inhoud hiervoor moeten van de Brandweer komen. Momenteel is men met de 
gemeenten in gesprek over hoeveel zij willen bijdragen. Hierover zal Frank Klaassen 
meedenken. Hij zal ook vaker in Sittard aanwezig zijn.  
 
Wim Plug geeft aan dat de OR van de Brandweer tevens de OR van de VR is en daarom 
advies had moeten uitbrengen over de aanstelling van Frank Klaassen als directeur. Omdat 
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het slechts een tijdelijke invulling betreft en Frank Klaassen min of meer in de functie is gerold, 
is er geen formeel traject doorlopen. Voor de verdere bemensing wordt de OR in positie 
gebracht.  
 
Het is belangrijk hoe het Veiligheidsbureau wordt vertegenwoordigd in de OR. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt met de gemeenten gesproken over de 
samenwerking in de komende 4 jaar. De gemeenten willen af van een gefragmenteerde 
begroting. Zij  willen één begroting in twee delen: Brandweerzorg en Veiligheidsregio.  
 

• Inrichting Veiligheidsbureau.  
Pedro Winkens licht toe:  
Er waren 12 vacatures en 14 functies. Het Brandweer beleid om interne medewerkers te laten 
voorgaan, is overgenomen. Er heeft een eerste gespreksronde plaatsgevonden. Bij de tweede 
ronde zal Pedro aan de gesprekken deelnemen. Deze worden in de week van 19 februari 
gevoerd. Er wordt gezocht naar een goede mix van jong en ouder.  
De 9 medewerkers, waarover eerder is gesproken zijn inmiddels allen binnen het 
Veiligheidsbureau geplaatst.  
We zijn bezig een team te vormen en het bureau op orde te krijgen.  
 
De opdracht van Pedro is per 1 januari jl. gewijzigd. Hij is tijdelijk als manager 
Veiligheidsbureau aangesteld. Terwijl hij zich eerst heeft bezig gehouden met het schrijven 
van het inrichtingsplan en het functieboek is hij nu verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van het Veiligheidsbureau.  
OR: Wat zijn de consequenties voor het zittende personeel als er gefuseerd wordt met de 
Veiligheidsregio Limburg Noord? 
Reactie Frank Klaassen: Deze vraag is relevant, maar op dit moment is het Veiligheidsbureau 
enkel op uitvoerend gebied bezig. De medewerkers raken steeds meer betrokken bij de 
Veiligheidsregio. Het is nog te vroeg te bespreken welk effect een eventuele fusie op de 
medewerkers zal hebben. Mocht hierin verandering komen, dan wordt dit besproken.    
 

• Vakbekwaamheid, commissie VGWM:  
Dit punt staat op de agenda om aandacht te vragen voor het groot aantal mensen dat 
tussentijds met de opleiding stopt.  
Gerard heeft zich inmiddels geïnformeerd en meldt dat 7 van de 22 vrijwilligers zijn afgehaakt. 
Dit zal goed worden geëvalueerd. De onderwijskundige kant van de opleiding zit goed in 
elkaar, maar de combinatie met ELO en de leerwerkplek maakt dat de uitval groot is. Dit 
schijnt een landelijk probleem te zijn en zal dus ook landelijk een onderwerp van gesprek zijn.  
We proberen vrijwilligers binnen te houden, maar er zal meer naar kwaliteit gekeken moeten 
worden. Ook zal gesproken worden met de mensen die er nog zitten om erachter te komen 
hoe zij het ervaren. Willen wij op deze manier verder opleiden en is dit houdbaar? Hebben 
vrijwilligers voldoende uren om geoefend te blijven?  
Momenteel wordt onderzocht of er ook bij de brandweer in het algemeen veel uitval is. Zodra 
dit onderzoek is afgerond, zullen de resultaten met de OR worden gedeeld.  
De OR maakt Gerard erop attent dat de eerder opgerichte klankbordgroep vrijwilligers niet 
meer actief is en adviseert Gerard na te gaan, of deze opnieuw leven ingeblazen kan worden.  
Gerard zal hiernaar kijken.  
 

  
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 

 

• Nieuw voorstel dienstroosters, ter instemming: 
Gerard geeft het proces weer. Na enige discussie wordt afgesproken overwerk alsnog in de 
nieuwe versie 4.0 op te nemen met een tijd voor tijd regeling voor het reguliere overwerk. 
Percentage zullen worden uitbetaald.  
De termijn zal verder in de werkgroep worden besproken. Er volgt een nieuw voorstel ter 
instemming. Na een half jaar zal de balans worden opgemaakt.    
 
 

• Attentieregeling, ter instemming: 
Niet besproken.  
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6. Actiepuntenlijst doornemen: 
Deze zal weer worden geactualiseerd.  
Ook zal er een korte actuele actielijst aan deze notulen worden toegevoegd.  

 
7. Rondvraag: 

Frans: De evaluatie BOT is lang geleden al toegezegd, maar nog niet ontvangen.  
Gerard zal hiernaar kijken.  
Informatie over het Strategisch Personeelsbeleid is tijdens het Artikel 24 overleg door Manon 
toegezegd. Hierop komt Gerard terug   
Reanimatie: Brandweermensen worden voor reanimatie ingezet terwijl ze daar niet voldoende 
voor zijn opgeleid. Ook dit krijgt aandacht.  
Wim; Er is een afspraak met de Arboarts, mede m.b.t. de stand van zaken schoon werken.  
Michel: Er worden veel positieve reacties over Citygis gecommuniceerd terwijl er ook veel 
klachten zijn. Gerard adviseert de verantwoordelijke hiervoor in de OR vergadering uit te 
nodigen,  
De sie`s  worden aangevuld met materialen ondanks de vastgestelde bepakking, waardoor ze  
uitgevoerd worden als halve tankautospuiten  Dit is niet conform afspraak. Hierover ontstaat 
een discussie.  
Gerard zal navraag doen. 
Michiel: Vraagt waarom er in de introductie van nieuwe leidinggevenden deze wel naar P&O 
gaan, maar niet naar de meldkamers. Verder wordt er gevraagd of mensen hiervoor vrij 
moeten nemen. Gerard vraagt de OR suggesties te doen.  
 

8. Sluiting: 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
 
 

Datum Nr.  Onderwerp Afspraak Voor 

2017-11-07 OR06 Roosters Wachten op besluit 

directie 

In 

behandeling 

2017-11-07 OR07 Attentieregeling OR wacht nog op reactie 

op brief met 

verdiepingsvragen. 

In 

behandeling. 

2017-11-07 OR08 Regeling melden 

vermoeden misstand 

DB schrijft 

instemmingsbrief 

In 

behandeling 

2017-11-07 OR09 Werkbelevingsonderzoek 

 

OR-lid sluit aan bij petit 

committee. 

In 

behandeling 

2017-11-07 OR10 PPMO In behandeling cie. 

VGWM 

zsm 

2018-02-06 OR11 Plan van aanpak 

Meldkamer 

Is in behandeling 

commissie P&O 

zsm 

2018-02-06 OR12 Suggesties 

introductieprogramma  

Michiel aan Gerard zsm 

 


