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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 15 Mei 2018                  OV Vergadering 

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

R. Molin, D. Berghs, W. Meessen, T. Borm, Gerard van Klaveren en Jose Janssen.  

Afgemeld: B. Pepels, M. Vankan, M. Franssen, E. van Hoef.   

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat Dehora in de OV vergadering de 

aangekondigde rooster toelichting komt verzorgen. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Vastgesteld zonder wijzigingen. 

3. Vaststellen notulen vergadering 17 April 2018 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Art. 24 vergadering 

De notulen worden vastgesteld. Er wordt door de voorzitter aangegeven dat Burgemeester Cox in de 

artikel 24 vergadering van 9 Oktober Hernieuwd zal aanschuiven. 

Het punt over het dekkingsplan wordt door Gerard van Klaveren toegelicht. Hij benadrukt dat hij niet 

voornemens is om kazernes te gaan sluiten. Dit is absoluut niet zijn insteek. Er worden op dit 

moment bezuinigings scenario’s uitgewerkt om aan het bestuur te worden aangeboden. 

Dehora rooster toelichting 

Dehora geeft uit naam van Christien Baayen een presentatie op de huidige rooster stand van zaken. 

De onderwerpen zijn:  

1 Het verschil tussen 5-1 en 4-2 kazerne. 

2 De minimale MFP bezetting. 

Tijdens de presentatie reageert de OR met de vraag of de gebruikte input basis over 2015 en 2016 

niet naast 2017 moet worden vergeleken. Dit om daar waar nodig het een en ander bij te stellen. Dit 

wordt als zodanig afgesproken. 

Verder brengt de OR de diversiteit van de ploegsamenstelling op de verschillende kazernes in relatie 

tot opleidingen etc. onder de aandacht. Is hier bij de ruimte berekening voldoende rekening mee 

gehouden? Tevens wordt de repressieve leeftijd en het bijbehorende verzuimrisico besproken. 
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Gerard geeft aan dat in de relatie tot het leeftijdsrisico en de vergrijzing de gemiddelde leeftijd 

binnen repressie 48 jaar is.  

Ten aanzien van de presentatie over de minimale MFP bezetting wordt door de OR nadrukkelijk 

onder de aandacht gebracht dat de getoonde beoogde werkwijze op de 5-1 kazernes tot 

verlofstuwmeren zal gaan leiden.  

De OR geeft aan dat de MFP niet beoefend wordt en dat het per kazerne vaardig blijven ook 

twijfelachtig is. 

Gerard vat op dit punt samen dat het verschil tussen de 4-2 en 5-1 kazernes in flexibiliteit tot 

verlofopname capaciteit kostentechnisch richting 2020 in kaart moet worden gebracht. 

Dehora geeft aan dat er altijd een gedeelte overwerk zal blijven bestaan. Bijvoorbeeld door zaken 

zoals het ploegchef overleg. Verder vindt Dehora dat op dit moment alles goed in SAG5 wordt 

bijgehouden. De OR is het hier niet mee eens en stelt dat de monitoring van zaken veel beter moet. 

Dehora stelt hierop de vraag om de punten voor monitoring vanuit de OR samen te vatten en aan te 

leveren. Vervolgens moet met AG5 hierover in gesprek gaan of dit eventueel aangepast kan worden. 

Verder vraagt Dehora om alle uitval aspecten vanuit 2017 langs het Anton van Dijke systeem te 

leggen om zodanig alles hernieuwd te toetsen en in kaart te brengen. 

De voorzitter stelt voor om indien mogelijk te proberen de 4-2 en 5-1 kazernes “gelijk te zetten”. 

Mogelijk dat mensen indien mogelijk van een 4-1 kazerne naar een 5-1 gaat om aldaar uit te helpen. 

Gerard brengt het opnieuw tegen het licht houden van de hybriditeit onder de aandacht. Dit om 

hierna de ploegsamenstelling van de kazerne uniform te gaan bepalen. Dit in het kader van de 

financiële middelen welke te zijner tijd hiervoor ter beschikking zijn. Zelfs 6-0 behoort dan wellicht 

tot een van de mogelijkheden. 

De OR stelt de vraag wat het minimaal benodigde aantal MFP-ers is? Immers zijn er nog 15 van de 

aanvankelijke 17 mans bezetting over. 

Gerard geeft aan dat de aanvulling van de 2 MFP-ers on hold staat en dat hij eerst wil kijken of deze 

aanvulling nog noodzakelijk is. De OR geeft aan dat er nu reeds overwerk aan het ontstaan is en dat 

men aanvulling van de MFP noodzakelijk acht om verdere uitgroei van overwerk te vermijden. 

Er wordt door de OR onder de aandacht gebracht dat er binnen de MFP poul de mogelijkheid bestaat 

om met slechts 2 dagen verlof af te boeken er 3 vrijgenomen kunnen worden. Dehora geeft aan dit 

ook in het petit rooster commite te willen bespreken. De OR hoort gaarne wat de uitkomst van dit 

overleg is. 

Er wordt door de voorzitter gevraag of de overige agendapunten gezien het tijdstip kunnen worden 

afgehandeld. 2 OR leden geven aan dat zij helaas de vergadering moeten verlaten en de rest besluit 

na een korte pauze verder te gaan. 

                                       

4.2         Caco’s meldkamer  

Er wordt besloten dat via de commissie P&O op uiterlijk 12 juni door de OR advies op de aanvraag zal 

worden afgegeven 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 



 
 

Secretariaat: Zurichstraat 10 – 6135LP Sittard   -  tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

 

3  

5.1 Roosters 

Er wordt afgesproken dat zo snel mogelijk de 5-1 problematiek wordt uitgewerkt. 

 

5.2 Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik 

Gerard geeft aan dat er nog geen definitief besluit is. de middenweg tussen een zero tolerants en wat 

wettelijk mag wordt bekeken en mogelijk uitgewerkt. 

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. Gerard 

vraagt of dit ook voor de vergadering van 12 juni mogelijk is. 

5.5  Vakmanschap 

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

commissie P&O wordt behandeld. Ook dit punt zal voor 12 juni worden voorbereid. 

 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 

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

zal door Gerard worden doorgeven. 

De OR wil graag van de WOR bestuurder weten hoe hij ten opzichte van de gedane uitspraken van de 

commandant van Amsterdam staat en of hij hier nog op gaat reageren. Gerard geeft hierop aan de 

OR een toelichting. 

De OR brengt de navigatie ontwikkelingen onder de aandacht van de WOR bestuur met nadruk op 

het elders operationeel zijnde systeem van Michel Drenth in vergelijking de pilot binnen de 

brandweer Zuid-Limburg inzake Citygis. Het systeem van Michel Drenth is veel goedkoper en 

mogelijk efficiënter. De WOR bestuurder geeft aan dit met de projectleider te bespreken zodat hij de 

vragen kan beantwoorden. 

 

8.  Normen en waarden 

9.  Sluiting 

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


