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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 15 Mei 2018                  OR Vergadering 

Aanwezig:  W. Plug, J. Beucken, H Pappers, F. van der Weerden, D. Kelleter, R. de Haas,  P. Hansen,   

R. Molin, E. van Hoef, D. Berghs, W. Meessen, T. Borm  

Afgemeld: B. Pepels, M. Vankan, M. Franssen, M. Boymans   

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat Dehora niet in de OR vergadering maar in de 

OV vergadering de aangekondigde rooster toelichting komt verzorgen. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

3. Vaststellen notulen vergadering 27 Maart en 17 April 2018 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Art. 24 vergadering 

De notulen worden vastgesteld. Er wordt door de voorzitter even een toelichting gegeven over het 

aan de OR verzonden Financieel stuk van Erik-Jan van Genderen en wat hier de bedoeling van is. Er 

zal een vervolg afspraak met Erik –Jan op 29 April of 5 Mei worden gepland. 

4.3         Caco’s meldkamer  

De aan de WOR bestuurder verzonden brief is door hem beantwoord. Dit antwoord zal in de 

volgende OR vergadering vanuit de commissie P&O worden behandeld. 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

5.1 Roosters 

Vanuit 2 documenten zal er een moeten worden samengesteld. Het bijbehorende versie nr. zal ook 

veranderen. Er wordt gediscussieerd over het aantal MFP-ers en de noodzaak tot eventuele 

aanvulling hiervan. Nu zijn er nog 15 MFP-ers van de oorspronkelijke 17 operationeel. Er wordt 

afgesproken dat deze noodzaak tot aanvulling tijdens de opvolgende OV vergadering aan Gerard van 

Klaveren wordt medegedeeld. Tevens zal er aan toe worden gevoegd dat de geoefendheid van de 

MFP-pool niet meer up to date is.  

 

5.2 Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik 

De OR wacht nog op het definitief besluit. 
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5.3 Doorontwikkeling meldkamer 

De OR heeft een reactie binnen op haar brief en dit antwoord zal door de commissie P&O worden 

behandeld. 

5.4  Benoeming directeur VRZL 

De OR heeft een adviesaanvraag ontvangen welke door de commissie P&O wordt behandeld. 

5.5  Vakmanschap 

De OR heeft een concept beleidsplan met bijbehorende adviesaanvraag ontvangen welke door de 

commissie P&O wordt behandeld. 

 5.6 Veiligheidsrapportage BRWZL 2017 

Het nieuwe protocol inzake sporten en het aanbod van activiteiten komt t.z.t. naar de OR. 

6. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen off aanvullingen. 

7. Rondvraag 

Dirk maakt de opmerking dat de IKB handleiding niet meer via YOUP kan worden geraadpleegd. Dit 

zal worden doorgeven. 

Wim Meessen brengt het algemeen beleid van de organisatie bij de OR onder de aandacht. Hij wil dit 

met ondersteuning van casussen met de WOR bestuurder in de opvolgende OV bespreken. Verder 

heeft Wim de opmerking dat hij vernomen heeft dat van de laatste examenklas van chauffeur 

pompbedienaars het merendeel is gezakt. Wim stelt de vraag hoe de organisatie vanuit het ROC 

hierop heeft gereageerd. De OR deelt mede dat zij heeft vernomen dat het ROC bij de 

examencommissie verhaal heeft gehaald. Wim is immers van mening dat ten gevolge van het 

herexamens de organisatie onnodig op onkosten wordt gejaagd. Wie is hier verantwoordelijk voor. 

De OR zou dan ook gaarne zien hoe de organisatie hier beleidsmatig mee omgaat. 

Erik wil graag aan de WOR bestuurder vragen hoe hij ten opzichte van de gedane uitspraken van de 

commandant van Amsterdam staat en of hij hier nog op gaat reageren. 

Ron brengt onder de aandacht dat binnen de PPMO bij de leeftijd van boven de 50 jaar geen fysieke 

test wordt gedaan. Dit is correct omdat bij deze leeftijd ieder jaar een PPMO keuring plaatsvindt. De 

commissie VGWM zal inzake PPMO en ontwikkelingen verder een vinger aan de pols houden. 

Paul brengt de navigatie ontwikkelingen onder de aandacht van de OR met nadruk op het elders 

operationeel zijnde systeem van Michel Drent in vergelijking de pilot binnen de brandweer Zuid-

Limburg inzake cytigis. Het systeem van Michel Drent is veel goedkoper en mogelijk efficiënter. In het 

kader van de bezuinigingen wordt besloten dit met de WOR bestuurder te bespreken. 

Frans vraagt of de nieuwbrief door de OR is goedgekeurd. Verder heeft hij een vraag over het Bot 

team aan de WOR bestuurder gesteld zonder daar een reactie op te ontvangen. De invulling van 

functies zonder vacatures is zijn volgende punt. Hoe komt men aan kandidaten? De continuering van 

zijn functie als plv. secretaris tijdens zijn FLO wordt door hem aan de OR medegedeeld. Deze vragen 

worden aan de WOR bestuurder voorgelegd. 
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8.  Normen en waarden 

 

9.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


