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Notulen vergadering ondernemingsraad 

 

Datum: 3 juli 2018 

Aanwezig: Huub Pappers, John Beucken, Wim Plug, Roy Molin, Michiel Franssen,  Eric van Hoef, 

Paul Hansen, Ton Borm, Wim Meessen en Marjo Boymans 

Afwezig: Frans van der Weerden, Donald Berghs, Dirk Kelleter, Ron de Haas, Michel Vankan en Bart 

Pepels.  

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Er worden een aantal agendapunten aan de agenda toegevoegd: 

a. Declaraties; 
b. MT-voorstel inzake track and trace systeem t.b.v. SSC Beek; 
c. Transport; 
d. PPMO; 
e. Opleidingen. 

Deze toegevoegde agendapunten worden eerst besproken. 

a. Declaraties: 

Vanaf 1.1.2018 zijn de bedragen voor declaraties van vrijwilligers verhoogd. Het juiste formulier staat 
wel op intranet maar J. Beucken zal ervoor zorgen dat het juiste formulier wordt toegezonden 
(Afspraak). Enkele leden pleiten voor het digitaliseren van het toegangssysteem met rechtstreeks 
declareren en uitbetalen zodat overwerkformulieren kunnen worden terug gedrongen. Kosten en 
baten zullen moeten worden afgewogen. Terzake zal contact worden opgenomen met de 
Informatiemanager. 

b. MT-voorstel inzake controle dienstauto’s en dienstbussen: 

Dit MT-voorstel heeft betrekking op het controleren van het privé-gebruik van dienstauto’s. Dit mag de 
500 km per jaar niet overschrijden om geen fiscaal risico te lopen. Om dit te controleren zijn twee 
medewerkers van het SC Bedrijfsvoering aangewezen om middels het Fleetlogic systeen de 
gegevens van de voertuigen uit te lezen. Het SC Bedrijfsvoering en het team P&O zullen dit MT-
besluit gezamenlijk uitvoeren. 

c. Transport oefenmiddelen 

Vlgs. de betreffende mail van E. Winkens is in het oefencoördinatorenoverleg door de afdeling 
Transport aangegeven dat zij t.g.v. gebrek aan transportmiddelen en menskracht het niet meer 
mogelijk is om te garanderen dat de gevraagde oefenmiddelen op de juiste plek en tijdstip  af te 
leveren. De kazernechef van het  SC Oefenmiddelen (Kazerne Maastricht-Noord) gaf echter aan dat 
er geen logistieke problemen zijn. 
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d. PPMO 

P. Hanssen had graag een schriftelijk antwoord op zijn vraag of in het kader van PPMO voor zittend 
personeel dezelfde regels gelden als voor personeel dat bij tekent. Afspraak: hij krijgt officieel 
antwoord. 

e. Opleidingen 

W. Meessen geeft aan dat er steeds meer mensen afhaken bij de opleiding omdat het ELO-systeem 
niet aansluit aan de opleidingseisen die we aan nieuwe mensen stellen. ELO ligt op mbo/hbo niveau 
terwijl wij de mensen aannemen op vmbo+ niveau. Afspraak: Cie. VGWM heeft hierover op 4 juli 
overleg met L. Valent. Terugkoppeling volgt. 

3. Vaststellen notulen: 

De leden vragen om voor 2019 het tijdstip van de OR vergadering te wijzigen in van 08.00 – 10.00 uur 
en dat van de Overlegvergadering in van 10.00 – 12.00 uur. Afspraak:J. Beucken zal dit aan het 
stafbureau doorgeven. 

Nagegaan zal worden hoe het zit met het declareren van de inzet van de brandweer door de GGD bij 
de ziektekostenverzekering van patiënten. Afspraak: M. Boymans zet het op de actiepuntenlijst. 

4. Mededelingen/ voortgang 

4.1  Schoner werken (ter info) 

De commissie VGWM zal haar vragen in week 27 op schrift stellen. 

4.2 Navigatie ontwikkelingen (ter info) 

De OR vraagt zich nog steeds af of de zoektocht naar een goed en betaalbaar systeem eerlijk 

weggezet is geweest op de markt conform ons inkoopbeleid c.q. aanbestedingenbeleid. De OR zal de 

adviesaanvraag terzake afwachten. 

5. Stand van zaken adviesaanvragen & instemmingsverzoeken 

5.1 Vitaliteitsplan (ter info) 

Oorspronkelijk was men van mening dat het stuk voor advies/instemming naar de OR zou komen, 

echter achteraf bleek dat het slechts ter informatie was. De OR heeft kennis genomen van het plan en 

er zal een evaluatie komen na de vitaliteitsweek in september. 

5.3 Doorontwikkeling meldkamer (cie. P&O)  

Inzake de TOD is contact geweest tussen E. Hofstee en D. Kelleter. De TOD wordt berekend volgens 

een jaarrooster en vervolgens komt er een nacalculatie over de daadwerkelijk gedraaide diensten. Dit 

verschilt van de ORT voor de 24-uursdienst. Afspraak: E. van Hoef zal dit nog exact navragen bij D. 

Kelleter.  

5.4  Benoeming directeur VRZL (cie. P&O) (voor advies) 

Door de cie. P&O zijn vragen gesteld die door de voorzitter worden beantwoord. In het gesprek dat het 

Dagelijks Bestuur met dhr. Klaassen heeft gehad zijn deze vragen aan de orde geweest. Uit navraag 

(zowel intern als extern) is gebleken dat een dergelijke constructie wettelijk gezien ook mogelijk is. De 

concept-brief zal aan de leden worden toegestuurd. 

5.5  Beleidsplan Vakmanschap BRWZL (cie. VGWM) en P&O) (voor advies) 

De OR heeft met de brief van 19 juni 2018 gereageerd op de adviesaanvraag. Ook hierin heeft de OR 

weer uitgesproken dat de omzetting van de huidige tijdelijke functies naar vaste functies geschiedt 

conform het wervings- en selectiebeleid voor wat het openstellen van de benodigde vacatures betreft.  
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5.6 Caco’s meldkamer Zuid-Limburg (cie. P&O)  (voor advies) 

De OR heeft met de brief van 18 juni 2018 gereageerd op de adviesaanvraag, waarin werd 

aangegeven dat de voorgestelde invulling niet verstandig wordt geacht. Bovendien stelt de OR voor 

om de formatieruimte voor de meldkamer uit te breiden naar 4 centralisten.  

5.7  Kledingreglement (ter instemming) 

Bij brief van 18 juni 2018 heeft de OR ingestemd met het voorgenomen besluit tot het vaststellen van 

het Kledingreglement 2018.De commissie VGWM heeft geen opmerkingen en is akkoord. Brief wordt 

opgesteld. 

5.9  ARBO beleidsplan (ter instemming) 

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

5.10  Roosters 

De nieuwe versie 6.0 zal alsnog door het MT worden vastgesteld, waarna het voor de volledigheid nog 

aan de OR zal worden voorgelegd. 

6. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen.  

7. Rondvraag 

W. Meessen merkt op dat het team dagdiensters risicobeheersing (die meedoen aan de OBS) te klein 

is. Bovendien moeten deze mensen ook vaak naar andere kazernes. P. Hanssen vraagt om hoeveel 

mensen het precies gaat. Afspraak: zal worden uitgezocht. 

M. Franssen deelt mede dat B. Pepels heeft aangegeven te weinig tijd te hebben voor OR-

werkzaamheden. Er zal naar een oplossing worden gezocht. 

R. Molin vraagt zich af of een organisatie als de brandweer, waar iedere repressieve medewerker een 

EHBO-diploma heeft, een BHV organisatie moet hebben. Afspraak: zal worden nagegaan. 

E. van Hoef vraagt welke functie een jeugdbrandweer heeft. Hierop wordt geantwoord dat het hier om 

potentiële nieuwe mensen voor de reguliere (vrijwillig dan wel beroeps) brandweer gaat. 

8. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

9. Sluiting 

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

 


