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Notulen Extra Overlegvergadering  

Datum: 25 september 2018 

Aanwezig:       OR:  
                         H. Pappers, J. Beucken, P. Hansen, F. van der Weerden,  W. Meessen,  

            R. de Haas, D. Berghs, D. Kelleter, E. Van Hoef en T. Borm 
                         MT: 
                        Frank Klaassen (WOR-bestuurder)  G.Klaveren (directeur BRWZL) en G. Caris 
 
Afgemeld: B. Pepels, M. Franssen, W. Plug, M. Vankan, Roy Molin en M. Boymans (AS 

                         
 
 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 

2. Vaststellen / wijzigen agenda: 
n.v.t. 

 
3. Vaststellen notulen 

N.v.t.  
 

4. Mededelingen/ voortgang: 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Klaassen welke aanwezig is om de OR tijdens deze 
extra vergadering mee te nemen over de omhanden zijnde organisatie ontwikkelingen. 
 
De heer Klaassen deelt de OR mede middels ondersteuning van een PowerPoint presentatie hoe 
de organisatie zich de komende jaren gaat ontwikkelen. 
De verandering zal middels 3 sporen vorm gaan krijgen. 
 

 
             De 3 te onderkennen sporen zijn:  
 

Spoor 1: De begroting 2020-2023 incl. verdeelsleutel. De uitkomst is dat er een begroting wordt 
voorgelegd waarin de juiste balans tussen maatschappelijke opgave brandweerzorg en 
beschikbare middelen is opgenomen. Tevens is in de begroting de uitkomst van de discussie 
over de kostenverdeelsleutel verwerkt.  
Het overleg hierover zal op 11 en 12 oktober gaan plaatsvinden met daarin ook de benodigde 3 
miljoen van de brandweer welke ook ter sprake zal komen. Hierin zit vervolgens ook de 
mogelijke bestuurlijke vraag verweven met betrekking tot de gevraagde 3 miljoen of er eventueel 
nog binnen de brandweer organisatie geld kan worden terugverdiend. Denk hierbij aan het 
mogelijk sluiten van kazernes. Welke risico’s hierdoor vervolgens binnen het dekkingsplan 
ontstaan en de bijbehorende hieruit voorkomende consequenties zullen naar het bestuur toe 
goed moeten worden uitgelegd.  
De OR voorzitter stelt de vraag of de directie en burgemeesters zich wel bewust zijn van de 
fragiele situatie en of het niet beter is om gewoon uit te leggen dat er echt niets meer vanaf kan. 
Dhr. Klaassen antwoord dat het een politiek spel is en dat men denkt goede argumenten te 
hebben om de beoogde drie miljoen binnen te gaan halen. 
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             Spoor 2: De begroting 2018-2019. Voor de overbruggingsperiode tot 2020 heeft de organisatie 

de opdracht om de bedrijfsvoering in control te houden. Kwetsbaarheden moeten worden 
gemanaged ten behoeve van de continuïteit van de (parate) organisatie. Doelmatigheid is 
daarbij een leidend beginsel. Transparante managementrapportages worden periodiek in de 
bestuurlijke overleggen behandeld. Met het opschorten van de budgetuitbreiding naar de 
begroting 2020 wordt een zware wissel getrokken op het invullen van de ambities zoals die door 
het management zijn benoemd. Het blijven leveren van adequate brandweerzorg zowel op 
repressief als preventief terrein staat onder druk. Onder kwetsbaarheid kan worden verstaan, de 
vergrijzing en het bijbehorende ziekteverzuim, de stapeling van functies, het hoge werkaanbod 
en de algehele financiële problematiek. 

             Binnen het gedeelte in control en bijbehorende doelmatigheid zijn de ombuigingen van 1,2 
miljoen, het intensiever rapporteren, de structuur en planning, de systematiek en de 
halfjaarrapportage ondergebracht. Verder wordt er nog vermeld dat de derde kwartaal 
rapportage er aan zit te komen. 

 
Spoor 3: De nieuwe organisatie in 2020: De ontwikkelingen lijken de opmaat naar een 
organisatie-doorontwikkeling, waarbij ook de relatie naar de andere programmaonderdelen 
aandacht verdient en intensieve interactie met het bestuur gewenst is. Met de benoeming van 
de directeur Veiligheidsregio is een eerste stap gezet inzake de topstructuur. Bij dit spoor wordt 
ook de communicatie naar de medewerkers en de OR toe meegenomen. Ook de functiedoelen ( 
wie, hoelang en waar) komen hierin aan bod. Verder wordt er medegedeeld dat er een goede 
controle op de financiën moet zijn. Hierbij wordt tevens vermeld dat als voorbeeld het mogelijk 
samenwerken van de GGD een optie kan zijn. Ook het slimmer/ anders inzetten van de afdeling 
P&O en financiën op het gebied van samenwerking hoort hierbij. Verder komt de 
formatiebezetting richting de toekomst ter sprake.  
 
De Heer Klaassen deelt verder mede dat de halfjaar rapportage aan de OR zal worden 
overhandigd. 
 
Dhr. Klaassen geeft vervolgens een toelichting van zijn bilateraal gesprek met de 
burgemeesters. 
Het gesprek verliep met een positieve basishouding naar elkaar toe. Het was 
constructief/kritisch van aard met als doelstelling een organisatie welke op orde is. Verder zijn 
ook de extra benodigde financiële middelen voor de brandweer ter sprake gekomen. Ook de 
noodzaak tot bestuurlijke sturing is besproken. Verder heeft men de benodigde afstemming met 
gemeenteraden besproken. En de discussie over de gemeentelijke verdeelsleutel besproken. 
 
De heer Klaassen deelt de OR vervolgens mede wat er in het bestuurlijke DB is besloten. 
 
De besproken onderwerpen zijn: 
 
De heer Klaassen is definitief benoemd tot directeur veiligheidsregio zuid- Limburg. 
Er zal een bestuurlijk spoorboekje worden opgesteld. 
Verder is zijn de 3 sporen besproken. Ook is de opgestelde informatiebrief voor de 
gemeenteraden besproken. Als laatste heeft men de halfjaar rapportage doorgenomen. 
 
De ondernemingsraad stelt de vraag wanneer de ondernemingsraad de stukken aangaande de 
organisatie ontwikkeling/verandering conform de wet op de ondernemingsraden tegemoet kan 
zien. Dhr. Klaassen deelt mede dat er nu nog geen stukken zijn en zodra er stukken 
geformuleerd zijn deze aan de ondernemingsraad overhandigd gaan worden. 
 
Verder stelt de ondernemingsraad de vraag waarom ze de opgevraagde formatiebezetting met 
bijbehorende financiële informatie nog niet heeft ontvangen. De ondernemingsraad wil gaarne 
het “huishoudboekje” met alle hierbij behorende uitgevoerde afboekingen/financiële handelingen 
tegen het licht kunnen houden. Dhr. Klaassen deelt mede dat hij nu alle beschikbare tijd aan het 
voorbereiden van de bestuurlijke presentatie moet wijden. Hij wil ook liever niet teveel 
terugkijken maar wil hier wel later op terugkomen. De ondernemingsraad deelt mede dat ze 
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grote twijfel bij de financiële gang van zaken binnen de brandweer zuid- Limburg uit het verleden 
heeft. 
 
Verder deelt de ondernemingsraad mede dat in hun ogen de brandweer in een dusdanige 
versoberde vorm zijn werk moet doen dat men het gevoel heeft dat de veiligheid van het werken 
op de huidige wijze in het geding is. Daarnaast is de vergrijzing welke hand in hand gaat met de 
hoge werkdruk het juiste ingrediënt voor een hoog ziekteverzuim. De bijbehorende minimale 
bezettingsgraad en op korte termijn intredende uitstroom zonder bijbehorend oplossingsplan 
maken de gekozen fragiele werkwijze alleen maar nog gevoeliger op zeer korte termijn. 
Er is geen ouderenbeleid met bijvoorbeeld zaken zoals een binnen de overheid gebruikelijk 
zijnde generatiepact enz. 
 
Verder deelt de ondernemingsraad mede dat de zij zich zorgen maakt of het juiste verhaal over 
de uitgeklede huidige toestand en bijbehorende werkwijze van de brandweer zuid- Limburg wel 
bij de 18 gemeenteraden binnenkomt. Het is immers ook de insteek van de ondernemingsraad 
dat er weer “vlees op de botten” van de brandweer zuid- Limburg moet gaan aangroeien en dat 
dit alleen mogelijk is middels de noodzakelijke financiële uitbreiding van het totaal budget met 3 
miljoen en bijbehorende strikte bewaking van de financiële handelingen vanaf heden. 
 
Dhr.  Klaassen deelt de ondernemingsraad mede dat hij het niet wijselijk acht om nu naast het 
ingezette informatie traject ook via de ondernemingsraad nog met de gemeenteraden te gaan 
praten. Dit kan volgens hem in dit stadium van het ingezette traject averechtse gevolgen 
hebben. 
 
 

 
De vergadering wordt gesloten. 

 

 
 

 
 


