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Notulen vergadering ondernemingsraad 

 

Datum: 30 oktober 2018 

Aanwezig: Huub Pappers (voorzitter), John Beucken( secretaris), Frans van der Weerden, Donald 

Berghs, Ron de Haas, Paul Hanssen, Wim Meessen, Ton Borm, Eric van Hoef, Roy Molin, Wim Plug 

en Dirk Kelleter 

Afwezig: Michiel Franssen, Michel Vankan, M, Boymans en Bart Pepels.  

 

1. Opening  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

             Geen wijzigingen 

3           Vaststellen notulen 

De notulen zijn op een opmerking van Wim Meessen na vastgesteld. 

 

4. Mededelingen/ voortgang 

Frans van der Weerden geeft als aftrap een toelichting over zijn besluit om per direct met zijn taak bij 

de OR te stoppen. Hij vindt het zeer kwalijk hoe de organisatie hier in tegenstelling tot wat in het OR 

reglement vermeld staat mee omgaat. Hij kan aan blijven maar men vindt dit vanuit de organisatie niet 

wenselijk. Er zal een aanpassing van het OR reglement gaan plaatsvinden zodat dit in de toekomst 

niet meer kan gebeuren wat inhoud indien iemand dus de organisatie middels FLO verlaat hij of zij 

dan ook automatisch bij de OR gaat stoppen. Er zal nu een nieuwe plaatsvervangende secretaris 

moeten worden gekozen. Tevens zal er een OR vacature binnen de repressieve bloedgroep worden 

uitgezet.  

De voorzitter geeft een toelichting over de door de OR opgestelde brief inzake de brancherichtlijnen in 

relatie tot als men een beschikking krijgt en de opgelegde hoogte hiervan. De OR begrijpt de 

noodzaak van de regel maar de huidige uitvoering ervan niet. De OR wil dan ook gaarne dat men over 

dit onderwerp contact met het CIJB gaat opnemen. Desnoods op landelijk niveau. 

4.1 Veiligheidsrapportage  

Donald geeft aan dat het verstrekte rapportage niet compleet is. Er zijn zaken in Stein gemeld welke 

niet in de rapportage terug te vinden zijn. De OR gaat hierover navraag doen. 

4.2 Tijdelijke invulling functioneel beheerder 

Er is tijdelijk binnen de salarisafdeling verhoogde werkdruk welke door tijdelijke invulling van deze 

functie kan worden opgelost. Er is veel werk op het gebeid van het koppeling van systeem enz. De OR 

brengt onder de aandacht of er geen mensen uit eigen gelederen zijn welke dit tijdelijk kunnen 

invullen. 
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4.3 Afschaffing vrijwilligers accounts  

Er volgt op zijn tijd een nieuwe inrichting van het intranet en de vrijwilligers mappen/bestanden zullen 

tijdelijk in een Cloud omgeving worden geplaatst zodat deze ondanks het verwijderen van de accounts 

toch nog toegankelijk zijn. Er is daarnaast naar de mogelijkheid van een App gekeken. De OR vraagt 

zich af of dit nu wel goed voor alle vrijwillige functies is geregeld denk hierbij onder andere aan de 

bevelvoerders. 

5 Schoner werken 

Er wordt medegedeeld dat er een grotere bakwagen is besteld om in de rol van magazijn op de 

kazerne te worden gebruikt en welke bij noodzaak meteen ook voor transport kan dienstdoen. 

Beduidend minder handling dus. De OR ziet indien van toepassing de betreffende stukken tegemoet. 

Het traject van de aanschaf van de nieuwe bluskleding zal ook middels een werkgroep worden 

uitgewerkt. Men gaat hiervoor ook deelname van een OR lid uitvragen. 

5  Stand van zaken adviesaanvragen& instemmingsverzoeken 

5.2 Tafelbezetting MKB Limburg  

De commissie P&O is het met de voorgestelde bezetting een en zal een preadvies naar de OR toe 

gaan opstellen. 

5.3 meldkamer 

Is afgehandeld. Wel merkt de OR op dat het nieuw rooster goed op functionaliteit moet worden 

bewaakt. Dit in verband met de totaal nieuwe manier van werken. 

5.4 Benoeming Directeur VRZL 

De OR heeft geen definitieve benoeming van de Dhr. Klaassen tot directeur VRZL mogen ontvangen. 

Er wordt wel verwezen naar de notulen van de bestuurlijke DB vergadering waarin dit vermeld zou 

staan. Tevens geeft de OR aan dat deze benoeming ook in de Staatscourant vermeld moet worden en 

dus gepubliceerd moet worden. 

5.5 Vakmanschap 

De OR heeft een brief opgesteld en binnen de OR rondgestuurd welke vervolgens na goedkeuring 

door de OR naar de WOR bestuurder wordt verstuurd. 

5.6 Caco’s  

Dit onderwerp is afgehandeld. 

5.7 Arbo beleidsplan 

Er wordt door de commissie VGWM een preadvies richt het DB opgesteld. 

5.8 Roosters- werkinstructie MFP vergelijken met 6.0 

Evaluatie systeem en tijdpad evaluatie blijven monitoren. Wanneer en hoe?  

5.9 Protocol intern onderzoek 

Het voorgelegde protocol is ingetrokken en na aanpassing zal het hernieuwd aan de OR worden 

aangeboden. 

5.10 Profiel loopbaanbalie 

De Commissie P&O gaat en preadvies opstellen. 

6 Actiepuntenlijst  
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   Vastgesteld  

7 Rondvraag  

Roy brengt hoge aantal zieken bij de kazernechefs onder de aandacht. Is het veelvuldig invallen van 

de kazernechef daarnaast wenselijk. Is de uitval/ziekte werkgerelateert? Te hoge workload? Dit zal in 

de opvolgende OV aan de WOR bestuurder worden voorgelegd. 

Erik Verhoef stelt de vraag wat de beveiliging van de bijvoorbeeld zakelijke mail op een prive GSM 

inhoud? De OR gaat dit navragen. 

 

9. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

10. Sluiting 

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

 


