
1 

 

        
 
 

 
 
 

NOTULEN VAN DE OVERLEGVERGADERING 
 
 

Datum: 03 april 2018 
 
Aanwezig:       OR:  
                         H. Pappers, J. Beucken, P. Hansen, W. Plug, F. van der Weerden,  
                         T. Borm, R. Molin, D. Kelleter, W. Meessen, E. van Hoef,   
                         M. Franssen, M. Boymans (AS) 
                          
                         MT: 
                         G.Klaveren en E.J. van Genderen (interim hoofd Financiën) 
 
Afgemeld: G. Caris, D. Berghs, B. Pepels en M. Vankan 
 
 
 

1. Opening: 
 
De voorzitter, Gerard opent de vergadering en heet dhr. v. Genderen welkom.   
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda: 
 
De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat de roosters eerst behandeld worden. 

 
 

3. Vaststellen notulen overlegvergadering d.d. 6 februari 2018: 
 
Naar aanleiding van het gestelde op pag. 2 rondom de klankbordgroep vrijwilligers merkt de 
voorzitter op dat de klankbordgroep en werkgroep wel nog werken maar dat het aantal 
bijeenkomsten is afgenomen. Bovendien zijn het steeds dezelfde mensen die aanwezig zijn 
en is de animo om deel te nemen afgenomen. Afgesproken wordt dat de voorzitter OR in 
overleg zal treden met dhr. J. Laumen om e.e.a. te bespreken. (Actie: H. Pappers) 
 
Op de vraag hoe het zit met de evaluatie BOT deelt de voorzitter mede dat er op 16 april 2018 
een overleg staat ingepland met de coördinator van het BOT team, dhr. G. Zoomers. 
Eventuele vragen van de  OR ziet hij graag tegemoet, zodat hij die kan voorleggen. De 
evaluatie zal vervolgens aan het MT worden aangeboden waarna deze ook richting de OR 
komt. 
 
Overigens worden de notulen vastgesteld.   
 

4. Mededelingen/ voortgang: 
 
Er zijn verder geen mededelingen. 
 

      4.1  Financiële situatie BRWZL. 
               
             De voorzitter geeft aan de hand van een presentatie inzicht in de huidige financiële situatie  
 van de brandweer. Hij legt uit dat aan het einde van het 3e kwartaal 2017 de vooruitzichten  
 nog redelijk positief waren echter dat er eind 2017 een heel ander beeld ontstaan was. Het  
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 verwachte tekort van 2017 blijkt weliswaar voor 2017 oplosbaar maar de komende jaren laten 
 een stijgende lijn in de tekorten zien. Dit alles heeft te maken met landelijke ontwikkelingen  

(zoals Schoner Werken),snellere terugloop in inkomsten dan verwacht (OMS), inrichten MFP 
pool, personele kwesties en onverwachte extra kosten door bv de grottenbrand. Daarnaast  
zijn als gevolg van het budgetrecht van de gemeenten de reserves steeds verder gekrompen  
omdat de positieve resultaten terugbetaald dienden te worden aan de gemeenten. 
De nieuwe beleidsplanperiode start in 2020 en de jaren 2018 en 2019 zijn overgangsjaren, 
waarin middels een aantal maatregelen getracht gaat worden om in control te komen. 
Dit houdt in dat er 2 sporen zijn: 
a. middels ombuigingen proberen vóór 2020 de boel op orde te krijgen en 1,2 mln. te 

bezuinigen (dit is een managementkeuze) 
b. in 2020 bij het bestuur aankaarten dat er een aantal majeure projecten zijn waarvoor geld 

nodig is (denk aan: vakmanschap, informatiemanagement, vrijwilligheid, vitaliteit, SPP). 

   
 De projectvoorstellen voor bovengenoemde ombuigingen zullen in de art. 24 vergadering  
 worden besproken. 
 De OR spreekt zijn zorg uit over de vergrijzing van de organisatie en het vakmanschap. Deze  
 zorg wordt door de voorzitter onderkend en hij heeft dan ook behoefte aan een frictiebudget 
 om een transitie te bewerkstelligen naar een verjonging van de organisatie.  
 Op het verzoek van de OR om meer inzicht te krijgen in de uitgaven rondom advisering,  
 inhuur en de financiën in zijn algemeenheid op afdelingsniveau, zegt dhr. v. Genderen toe om 
 de OR hierin mee te nemen op basis van het jaardocument 2017, dat vervolgens tot op  
 afdelingsniveau kan worden uitgeklapt. Hij zal daartoe een afspraak maken met de voorzitter  
 van de OR. (Actie: E.J. van Genderen en H. Pappers) 
 
     4.2   Vakmanschap 
  
 In dit kader deelt de voorzitter van de OR mede dat dhrn. L. Valent en J. Salemans op 17 april 
 aanstaande in de OR-vergadering het project nader komen toelichten. Het projectplan zal via 
 de reguliere routing aan de OR worden voorgelegd. In dit kader zal ook de audit van het ROC 
 aan de orde worden gesteld. 
   
    4.3    Mobile Device Manager 
 
 De informatiemanager (R. Pluymaekers) zal worden gevraagd wanneer het protocol 
 beschikbaar is, hoeveel devices er in de organisatie zijn, wat MDM kost en wat het oplevert en  
 of e.e.a. in de eerder gemaakte afspraken past. (Actie: M. Boymans) 

  
5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingverzoeken: 
 
5.1  Roosters 
 
 Van de zijde van de OR wordt opgemerkt dat er verschil is tussen de 5-1 en 4-2 kazerne als 
 gevolg van de gehanteerde roosterfactor. De roosterfactor leidt ertoe dat er op de 5-1 

kazernes verlofstuwmeren ontstaan. Het is van belang dit probleem zo snel mogelijk op te  
lossen. In dit kader is de vraag of de MFP wordt aangevuld om deze problemen op te lossen. 
Dhr. v. Klaveren onderkent het probleem en zegt toe in zijn overleg met de roosterwerkgroep 
erop aan te dringen dat er zo snel mogelijk contact moet worden opgenomen met Dehora om 
dit uit te zoeken. Bovendien is de afspraak met SSC Beek gemaakt dat er strak gemonitord  
gaat worden en dat hierover regelmatig wordt teruggekoppeld. (Actie: G.v.Klaveren) 
 
Vervolgens spreekt de OR zijn instemming uit aan de versie 5.0 def. werkwijze 
dienstroosters in de 11 en 24 uurskazernes Brandweer Zuid-Limburg en aan de versie 
5.0 d.d. 29.03.2018 def.  inzake de regels en afspraken van de roosters per 2018 om het 
SSC Beek in de gelegenheid te stellen per 1 mei te kunnen starten. Na herberekening van de 
roosterfactor met bijbehorende MFP-ers voor de 5-1 kazernes wordt opnieuw bekeken of de  
afspraken zoals verwoord in de versies 5.0 nog van toepassing zijn. 

       
    
       5.2 Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik 
 
 De ondernemingsraad geeft aan in te kunnen stemmen met het protocol alcohol- drugs- en  
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 medicijngebruik onder toevoeging van een aantal voorwaarden dan wel aanpassing van het  
 protocol. Een van de meest pregnante opmerkingen houdt in dat de ondernemingsraad van 
 mening is dat er vanuit de organisatie een zero-tolerance beleid zou moeten worden gevoerd. 
 Om de professionaliteit van de brandweerman als hulpverlener niet in het gedrang te laten 
 komen, dient het protocol hierin te voorzien. Het afbreukrisico is in die zin te groot. De WOR- 
 bestuurder zal deze opmerkingen meenemen. (Actie: G. v. Klaveren) 
 
     5.3  Doorontwikkeling meldkamer brandweer 
 
 De ondernemingsraad geeft een positief advies af over de doorontwikkeling van de meld- 
 kamer brandweer maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor een aantal zaken. Er wordt zich 
 met name zorgen gemaakt over het terug gaan in de bezetting en het niet aanwezig zijn van  
 Caco (calamiteitencoördinator). Deze zou namelijk boven de sterkte moeten komen.  

De WOR-bestuurder geeft aan dat hiervoor 6 personen zijn gepland, waarbij het hoofd  
meldkamer ook deel zou meedraaien met deze groep, zodat er een totaal van 7 zal zijn.  
Overigens spreekt de ondernemingsraad zijn zorgen uit over de krappe bezetting die wellicht 
weer tot problemen zal leiden in relatie tot het opnemen van verlof in de zomervakantie. De  
WOR-bestuurder zal hierover met het sectorhoofd overleg hebben. (Actie: G.v.Klaveren) 

 
     5.4  Benoeming directeur VRZL 
 
 De ondernemingsraad vraagt naar de stand van zaken omtrent de benoeming van de  
 Directeur Veiligheidsregio. De WOR-bestuurder deelt mede dat om praktische redenen 
 besloten is tot het volgen van deze procedure. Hij zal na de AB vergadering van 6 april 
 aanstaande e.e.a. duidelijk kunnen maken en dit in de art. 24 vergadering van donderdag 
 12 april aan de ondernemingsraad kenbaar maken. (Actie: G.v.Klaveren) 
 
    5.5   Jaarverslag vertrouwenspersonen 
 
 Naar aanleiding hiervan vraagt de ondernemingsraad wanneer het protocol integriteits- 
 onderzoek te verwachten is. Dhr. v. Klaveren deelt mede dat dit in het 3e kwartaal te  
 verwachten is. Het protocol zal worden opgesteld door de plaatsvervangend juriste 
 L. Meuser die hiervoor de opdracht had maar die niet tijdig heeft kunnen uitvoeren.  

Zij heeft inmiddels de organisatie verlaten. 
 
    5.6   Veiligheidsrapportage BRWZL 2017 
  
 De ondernemingsraad heeft de veiligheidsrapportage ter informatie ontvangen en doorgeleid  
 naar de commissie VGWM. In dit kader deelt dhr. v. Klaveren mede dat er thans door 
 het team Kaderstelling wordt gewerkt aan een nota omtrent het sporten. 
   
     6.    Actiepuntenlijst 
  
 Deze zal z.s.m. geactualiseerd worden. 
 
 

7. Rondvraag 
 
Op de vraag van dhr. Meessen inzake de behandeling van vakmanschap op 17 april 
aanstaande, deelt de voorzitter mede dat het projectplan via de reguliere weg aan de 
ondernemingsraad zal worden toegezonden zodat ter vergadering gericht vragen 
kunnen worden gesteld. 
 
Overigens vraagt hij naar de beantwoording van de op schrift gestelde vragen aangaande de 
financiële situatie. Dhr. v. Klaveren zegt toe deze vragen te beantwoorden in de art. 
24 vergadering van 12 april 2018.  

 
8. Sluiting 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Stand van zaken in behandeling zijnde dossiers 
 
 
 

Datum Onderwerp Afspraak 

2017-11-07 Roosters Wachten op definitief besluit directie 

2017-11-07 PPMO In behandeling cie. VGWM 

2018-02-06 Plan van aanpak 

Meldkamer 

Wacht op definitief besluit directie 

2018-02-06 Suggesties 

introductieprogramma  

Meldkamer zit in programma; zie intranet 

2018-04-03 Evaluatie BOT Komt na behandeling in MT naar OR ter info 

2018-04-03 Projectplan 

vakbekwaamheid 

Wordt toegelicht in OR vergadering 17.4.2018 

2018-04-03 Mobile Device Manager OR vraagt naar protocol MDM 

2018-04-03 Protocol alcohol- drugs- en 

medicijngebruik 

OR stemt in onder toevoeging van enkele punten 

waaronder zero-tolerance beleid; wachten op 

definitief besluit directie 

2018-04-03 Doorontwikkeling 

meldkamer brandweer 

OR geeft positief advies met enkele opmerkingen, 

wachten op definitief besluit directie 

2018-04-03 Benoeming directeur VRZL WOR bestuurder geeft nadere uitleg in art. 24 

vergadering 

2018-04-03 Jaarverslag 

vertrouwenspersoon 

Protocol integriteitsonderzoek komt naar 

verwachting in Q3 2018. 

2018-04-03 Veiligheidsrapportage 

BRWZL 2019 

Rapportage is ter info ontvangen en doorgeleid naar 

cie. VGWM 

 


