Notulen vergadering ondernemingsraad
Datum: 12 juni 2018
Aanwezig: Huub Pappers, John Beucken, Wim Plug, Roy Molin, Michiel Franssen, Frans van der
Weerden, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Eric van Hoef, Paul Hansen, Ton Borm, Wim Meessen, Donald
Berghs en Marjo Boymans
Afwezig: Michel Vankan en Bart Pepels.
1.

Opening

2.

Vaststellen / wijzigen agenda

Op verzoek van R. Molin wordt de attentieregeling aan de agenda toegevoegd. (NB: dit stuk is niet
formeel vanuit de WOR bestuurder naar de OR gestuurd).
3.

Vaststellen notulen:

a. Notulen OV vergadering d.d. 15 mei 2018 (de notulen worden ongewijzigd vastgesteld met de
vermelding dat de art. 24 vergadering verplaatst is naar 22 oktober 2018 van 14.00 – 15.30 uur)
b. Notulen OR vergadering d.d. 22 mei 2018 (de notulen worden ongewijzigd vastgesteld)
4.

Mededelingen/ voortgang

4.3

Schoner werken (ter info)

De commissie VGWM zal haar vragen op schrift stellen zoals voor welke optie is gekozen van de
oplossingsrichtingen rondom de bakwagen, het tekort n.a.v. aanschaf nieuwe helmen. In het plan van
aanpak wordt slechts melding gemaakt van voorgestelde besluiten. Bovendien merkt de cie. op dat de
asbestprocedure niet overal op dezelfde wijze wordt uitgevoerd
4.4

Jaarlijkse fysieke test (ter info)

Er is enige onduidelijkheid over het naleven van de regels rondom de jaarlijkse fysieke test. Deze test
vindt verplicht plaats in het niet-keuringsjaar. Voorgesteld zal worden om de 2e TSC in Margraten te
zetten en niet in Geleen, zodat voor de mensen die de JFT tijdens de terugkomdagen moeten doen,
de TSC beschikbaar is en de rest de oefening kan doen. Thans ligt het verzoek bij L. Valent om dit
tijdens de terugkomdagen in te plannen. Overigens dient de interpretatie van de kaders van de JFT
voor de hele organisatie gelijk te zijn, het kan niet zo zijn dat er kazernechefs aan hun medewerkers
mededelen dat zij op non-actief worden gezet bij het niet behalen van de JFT, terwijl dit niet per
definitie aan de orde is. Bij het niet behalen van de test dient een aanvullend traject te worden
doorlopen. Op de vraag of voor officieren (die repressief inzetbaar zijn) ook de JFT verplicht is wordt
geantwoord dat de ARBO-keuring wel verplicht is echter die ziet anders uit dan de PPMO test.
4.5

Financieel document

De door de leden aangereikte vragen zijn doorgeleid naar het interim hoofd Financiën. Er is een
nieuwe afspraak gemaakt op 3 juli 2018 van 15.00 – 17.00 uur De geplande OV-vergadering komt te
vervallen.
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4.6

Digitale loonstrook (ter info)

Dit stuk is ter info aangereikt en verder zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.
4.7

Navigatie ontwikkelingen (ter info)

De OR pleit voor een goed maar ook betaalbaar systeem. Er wordt gevraagd naar de gang van zaken
rondom de keuze voor Citygis. De pilot is op dit moment nog gaande maar de kosten verbonden aan
de aanschaf en beheer van het systeem roepen vragen op. Men vraagt zich af of er, met het oog op
de financiële situatie van de brandweer, niet een goedkoper systeem is dat net zo goed is. De OR
pleit voor nader onderzoek en meer offertes in het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
5.

Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken

5.1

Roosters (ter instemming)

Er ligt een definitief besluit over versie 5.0 van de roosters. De roosterwerkgroep heeft overleg gehad
met het sectorhoofd basiszorg waarna het stuk is aangepast. Belangrijkste wijziging is dat er 22 MFP
diensten per ploeg ( niet in weekenden of zon- en feestdagen) in het jaarrooster zullen worden
ingeroosterd. Bovendien zal er een MT voorstel komen om de MFP pool uit te breiden van 15 naar 17.
Vanuit de roosterwerkgroep wordt de nadruk gelegd op monitoring en handhaving. Men is het eens
dat er een einde aan de discussie dient te komen.
5.2

Protocol alcohol- drugs- en medicijngebruik (ter instemming)

Dit stuk is nog in behandeling bij de cie. VGWM en zal naar verwachting voor de volgende
vergadering haar reactie gereed hebben.
5.3

Doorontwikkeling meldkamer (voor advies)

Het definitief besluit d.d. 11 mei 2018 is in de commissie P&O besproken. Er zal nog even gekeken
worden naar de TOD.
5.4

Benoeming directeur VRZL (voor advies)

Het verzoek om advies d.d. 25 april is in behandeling bij de cie. P&O. Gelet op de complexiteit van het
thema wordt er advies ingewonnen bij een externe partij. Thans wordt gewacht op de reactie. De
vraag blijft waarom voor deze constructie is gekozen en of dit wel kan gelet op de Wet op de
Ondernemingsraden. Wellicht zal de Gemeenschappelijke Regeling ook aangepast moeten worden.
5.5

Beleidsplan Vakmanschap BRWZL (voor advies)

De commissie VGWM moet het plan nog bekijken en de cie. P&O buigt zich over de omzetting van de
3 tijdelijke functies naar een vaste functie. De vraag richting de directie is: wat is de maatstaf om een
vacature wel of niet in te vullen, dan wel van tijdelijk naar vast om te zetten? In principe moeten ook
interne mensen de mogelijkheid hebben om hierop te solliciteren, denkend aan 2e loopbaanbeleid etc.
De vragen zullen nog op papier worden gezet.
5.6

Caco’s meldkamer Zuid-Limburg (voor advies)

Het advies van de commissie P&O is in concept gereed. Geconstateerd wordt dat 6 caco’s te weinig
zijn en de vraag is welk zinvol werk deze medewerkers gaan doen in de normale situatie. Voorgesteld
wordt om de functie van caco te integreren in de functie van de centralist. De reden dat de cacofunctie wordt opengesteld heeft te maken met de wettelijke verplichting. Het advies zal deze week op
schrift worden gesteld.
5.7

Kledingreglement (ter instemming)

De commissie VGWM heeft geen opmerkingen en is akkoord. Brief wordt opgesteld.
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5.9

ARBO beleidsplan (ter instemming)

Dit stuk moet nog door de cie. VGWM worden behandeld.
6.

Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen, maar dient geactualiseerd te worden. Dit zal op korte termijn gebeuren.
7.

Rondvraag

Het tijdstip van de vergaderingen staat tot het eind van het jaar vast op de middagen. Zal het komend
jaar aangepast worden.
De leden worden verzocht om declaraties per maand in te dienen.
Er gaan geruchten dat de GGD na inzet van de ambulance bij het afhijsen van een patiënt twee
voertuigen in rekening brengt bij de zorgverzekeraar. Er zal worden nagegaan of dit het voertuig van
de brandweer is. Of dit inderdaad het geval is zal nader worden onderzocht. E.e.a. brengt de
discussie rondom de tarievenlijst weer op gang.
Er is grote onrust en met name onder de vrijwilligers over de bezuinigingsvoorstellen die betrekking
hebben op de attentieregeling. Dit zal in de Overlegvergadering worden voorgelegd aan de WOR
bestuurder.
8. Normen en waarden
Geen bijzonderheden.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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