
 
 

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

 

1  

 

 

Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 22 Mei 2018                  OR Vergadering 

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

E. van Hoef, M. Franssen  

Afgemeld: B. Pepels, M. Vankan, T. Borm, M .Vankan, D. Berghs en W. Meessen      

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering.  

2      Vaststellen / wijzigen agenda 

3. Vaststellen notulen vergadering 27 Maart en 17 April 2018 

De notulen worden vastgesteld. Er wordt besloten dat de opmerking van de OR over het recentelijk 

gehouden examen chauffeur pompbedienaar te Margraten aan de notulen wordt toegevoegd.  

Mededelingen/ voortgang 

Verder deelt de voorzitter mede hoe de OR verder gaat met het stuk van het hoofd financiën. De OR 

stelt de vraag of er een accountant verklaring is.  Verder wordt er besloten dat de OR voor 29 Mei de 

vragen over het stuk gereed heeft om vervolgens op 5 juni hier met het hoofd financiën verder over 

te vergaderen.  

4.1  Art. 24 vergadering 

De voorzitter gaat dit samen met enkele OR leden nog verder uitwerken. 

4.2         Schoner Werken 

De OR maakt de opmerking of dit gezien de bijbehorende kosten niet adviesplichtig is. De commissie 

VGWM zal dit nader bekijken en de OR van een antwoord voorzien. 

4.3 Jaarlijkse fysieke Test 

De OR merkt op dat de collega’s welke in hun keuringsjaar zitten en dus niet de jaarlijkse test hoeven 

te doen vervolgens op hun kazerne moeten blijven om werkzaamheden te doen. De OR stelt hier 

vragen bij omdat een ploeg altijd in gezamenlijkheid op een terugkomdag gaat oefenen en ook 

eventueel de PPMO baan gaat doen. De OR is van mening dat de toch al schaarse oefentijd niet ook 

nog eens gedeeltelijk als werktijd moet worden gebruikt. Verder wil de OR gaarne weten waar de 

2de PPMO oefenbaan zich bevindt. Deze is destijds aangekocht om op de kazernes op te bouwen en 

de baan aldaar te beoefenen. Deze tweede baan kan volgens de OR beter ter ondersteuning van de 

terugkomdagen in Margraten worden opgebouwd. 

4.4 Digitale loonstrook 

De vrijwilligers krijgen een brief thuis hoe men de loonstrook in YOUP kan openen. 
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5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

 

5.1 Roosters 

De OR heeft een definitief besluit ontvangen. Vanuit 2 documenten zal er een moeten worden 

samengesteld. De werkgroep is hier mee begonnen. 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. De OR is van mening dat dit absoluut niet kan en wil een brief opstellen naar de 

WOR bestuurder. Verder wil de OR zich inhoudelijk en juridisch beraden om bij geen aanvulling van 

de MFP poule van 15 naar 17 collega’s naar de rechter te stappen. Verder maakt de OR de opmerking 

dat het bedrag wat bestuurlijk is gevraagd voor de MFP poule in te richten, bij 15 MFP collega’s 

vanzelfsprekend ook niet correct is.  De OR maakt de opmerking dat het destijds gevraagde advies 

voor de roosterfactor van kracht is. Deze roosterfactor de wil de OR gaarne rekenkundig door een 

externe deskundige laten berekenen en laten toetsen. 

 

5.2 Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik 

De OR wacht nog op het definitief besluit. 

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. De 

voorzitter heeft zijn twijfel bij de correctheid van het stuk. Hij is van mening dat indien de OR op deze 

manier met de gemandateerde WOR bestuurder gaat vergaderen, de OR over veel zaken binnen de 

veiligheidsregio niet conform artikel 31 van de WOR geïnformeerd gaat worden en dus ook geen 

advies of instemming kan afgeven. Zodoende is de OR van mening dat er met de directeur van de 

veiligheidsregio als zijnde de WOR bestuurder moet worden vergaderd. De Commissie P&O zal dit 

bekijken en vervolgens de OR informeren. 

5.5  Vakmanschap 

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

commissie P&O wordt behandeld. De OR is van mening dat de 3 vacatures intern moeten worden 

uitgezet om vervolgens te kijken of deze vanuit het huidige eigen personeel kunnen worden ingevuld. 

 5.6 Caco`s meldkamer Zuid-Limburg 

De commissie P&O zal dit bespreken en vervolgens de OR informeren. 

5.7        Kledingreglement 2018 

De commissie VGWM zal de OR hierover informeren. De in het kledingreglement vermelde polo`s 

zullen alleen aan de beroeps worden uitgeleverd. Dit ivm het niet meer dragen van een T Shirt op de 

service centra maar een polo. 
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5.8       ARBO beleidsplan 

De commissie VGWM maakt een preadvies. De OR wil de functie van preventie medewerker als 

vacature gaan wegzetten. De OR stelt de vraag of er geen eigen mensen met een ARBO gerelateerde 

opleiding of achtergrond zijn welke deze vacature kunnen gaan invullen. Verder wil de OR vragen 

stellen over de invulling van de juridisch medewerker binnen de afdeling P&O. Hier is geen vacature 

voor uitgezet. 

6. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen off aanvullingen. 

7. Rondvraag 

8.  Normen en waarden 

9.  Sluiting 

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


