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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 18 december 2018 

Aanwezig: H. Pappers (voorzitter), J. Beucken (secretaris), W. Plug, D. Berghs, R. Molin, P. Hanssen, 

W. Meessen, D. Kelleter, E. van Hoef, Dave Jeurissen en T. Borm. 

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, M. Vankan, m. Boymans en B. Pepels.  

 

1. Opening  

De voorzitter doet mededeling over de gang van zaken rond de nieuwe OR leden. Hij vraagt tevens 

aan de OR leden of er volgens de OR nu geen verkiezingen meer nodig zijn. Dit omdat er nu voor 2 

scheidende OR leden ook weer precies hetzelfde aantal van 2 leden volgens het OR reglement 

aangevuld wordt. Het antwoord van de OR op deze vraag is.. nee er hoeven geen verkiezingen plaats 

te vinden. 

Een OR lid geeft een toelichting over zijn ongemakkelijke communicatie ervaring inzake de vrijwilligers 

werkgroep. Er wordt hierover door leden van deze werkgroep tegenstrijdig richting het OR lid 

gecommuniceerd en dit creëert onduidelijkheid. Dit voorbeeld van communiceren/handelen komt 

helaas veel te vaak voor en zal door de voorzitter bij betreffende collega’s onder de aandacht worden 

gebracht. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen: 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

Er zijn geen specifieke mededelingen. 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

VGWM is nog met de beantwoording van de brieven bezig. Een vraag van een commissie lid is hoe 
het schoner werken protocol omgaat met laarzen en handschoenen. Verder wordt de vraag gesteld 
hoe de BOH bemanning de Sitech collega’s na een gaspakken inzet moet ontsmetten. Er zijn immers 
geen chemiepakken meer op de BOH aanwezig. De OR gaat dit navragen.  

5.2  Veiligheidsrapportage 2018 (cie. VGWM) 

De OR heeft bij brief van 27 november 2018 gereageerd op de veiligheidsrapportage en er melding 
van gemaakt dat niet alles is opgenomen omdat met de verkeerde formulieren wordt gewerkt. 
Gebleken is dat er nog incidenten met ademluchtmaskers zijn geweest die inmiddels wel onderzocht 
worden. De OR gaat ervan uit dat nu alle meldingen correct worden gemeld en verwerkt. 
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5.3 Vaste keuringsverloopdatum  

De vraag of iemand die afgekeurd wordt meteen van de uitruk afgaat, ook als hij b.v. een maand 
eerder op keuring gaat dan de geplande datum, is voorgelegd aan de adviseur P&O. Deze vraag werd 
bevestigend beantwoord. Eerder op keuring gaan betekent niet dat je dan nog even de tijd hebt om tot 
de eigenlijke keuringsdatum de boel bij te spijkeren. 

5.5  Profiel loopbaanbalie  

De Commissie P&O heeft naar de stukken gekeken een de volgende vragen geformuleerd: wat 
gebeurt met een kandidaat als het traject na 20 jaar nog steeds niks heeft opgeleverd? Welk aantal 
collega’s kan voor het budget van 114000 euro worden opgeleid en tot welk niveau kan dit? Mbo 3 of 
4? Is HBO niveau ook mogelijk? Is het budget van 114000 euro voor het gehele jaar 2019? Indien er 
restgelden over zijn wat gebeurt daar dan mee? De brief van de commissie is richting de OR 
onderweg. 

Verder heeft de OR nog een vraag gesteld over de startdatums per deelnemende collega. Sommige 
collega’s hebben meerdere aanstellingsbrieven met verschillende datums erin ontvangen en nu is de 
vraag welke datum geld als ingangsdatum voor de 20 jarige loopbaan. Zijn deze datums ook reeds bij 
eenieder bekend? De OR zal nog een brief van de afdeling P&O hierover ontvangen. 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

Er is navraag gedaan omtrent de roosterbezetting en deze is akkoord. De OR gaat een positief advies 

afgeven.  

6.2 Benoeming directeur VRZL (cie. P&O) 

De directeur heeft inmiddels toegezegd het besluit aan de OR te laten toekomen. De OR wil dit voor 1 

januari zwart op wit op papier ontvangen. Er is veel onvrede binnen de OR over het feit dat de OR hier 

al zolang en zo vaak naar heeft gevraagd zonder tot op heden iets te hebben mogen ontvangen. 

6.3  Beleidsplan Vakmanschap (cie. VGWM) 

De teamleider ROC wil graag periodiek overleg met een petit comité van de OR. Hij wil graag in 2019 

gaan beginnen met personeelswerving. 

Een OR lid brengt onder de aandacht dat de workload voor de OR alsmaar toeneemt. De druk op de 

dossier afhandelende commissies is nu al reeds heel hoog. Dit gezegd hebbende met het oog op de 

aankomende periode vraagt men zich af of het aantal uren van de OR leden en het werkaanbod nog 

wel met mekaar in balans is. Het tijdig afhandelen van binnenkomende dossiers zal indien hier geen 

goed tijdpad en doorstroomschema met de WOR bestuurder voor wordt opgemaakt, regelmatig onder 

druk komen te staan met het wachten op en later uitleveren dan afgesproken als gevolg. 

Resumerend: er kan niet meer werk binnen de vastgelegde uren van het OR reglement worden 

verricht dan dat nu reeds het geval is. 

6.4 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

Bij brief van 21 november 2018 zijn de vragen richting de WOR-bestuurder gestuurd. De OR is in 

afwachting van de beantwoording hiervan. 

 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

In overeenstemming met het advies van de commissie VGWM heeft de OR op 27 november 2018 een 

brief gestuurd. De OR heeft nog geen antwoord op haar brief ontvangen. 
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7.2 Protocol intern onderzoek VRZL, versie 2 (cie. P&O) 

Het protocol is door een jurist bekeken en correct bevonden. De OR gaat een instemming versturen.  

7.3 Privacybeleid en –reglement Brandweer Zuid-Limburg (cie. VGWM) 

De  vrijwillige middenkaders kunnen maar moeilijk door het afschaffen van hun BRWZL account 

(veilig) werken. Ook zouden deze middenkader collega’s in youpp ten behoeve van de jaargesprekken 

moeten kunnen (blijven) werken? Er zijn reeds mensen over in gesprek. De OR gaat de stand van 

zaken navragen. 

8. Actiepuntenlijst 

De OR gaat inzake vergoeding/werkwijze de evaluatie van het BOT team opvragen. 

 

Dhr. Godding komt binnen in de vergadering om een toelichting over de stand van zaken van 

het navigatie traject aan de OR te geven. 

De MTI bedrijf systemen worden niet meer ondersteund en dus afgeschreven.  

Er ligt een duidelijke systeemeis: Goede navigatie/kaarten zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Goede ondersteuning/troubleshooting bij problemen/storingen. 

Er waren in het begin 2 bedrijven welke met elkaar werden vergeleken: Falk en Citygiss. Verder is nu 

ook naar het systeem van Michel Drent gekeken. 

Verder zijn de overige systeemeisen: melding inschieten via meldkamer, goede hardware en goed 

onderliggend kaartmateriaal. Vooral in de grote steden is dit laatste soms een probleem. 

Voordelen/nadelen van de systemen: Citygiss gaat over 3 honken ( servers). Systeem Drent heeft een 

eenmans ondersteuning/troubleshooting. Het systeem Drent draait tijdens de proef goed. Binnenstad 

kaarten zijn soms moeilijk te verwerken. 

De kosten variëren van 600 tot 1500euro per voertuig. Monitor en hardware kosten. 

Dhr. Godding zal nog een financieel overzicht opstellen en aan de OR overhandigen. 

Eind 2018 zal er uitsluitsel zijn over de door de brandweer Zuid- Limburg gemaakte keuze. 

9.  Rondvraag 

De vragen over de brancherichtlijnen zijn aan Dhr. J. Daalmans voorgelegd.  

Er is een vraag over de hoogte van het te besteden bedrag voor het kerstpakket in relatie tot de 

keuzemogelijkheden welke hiervoor bij het gekozen uitvoerend bedrijf geboden worden. Een OR lid 

vindt dit bedrag in vergelijking met wat men elders hiervoor uitgeeft aan de lage kant en hierdoor 

beperkt men zich erg in de keuze mogelijkheden en kwaliteit. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


