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Notulen OV vergadering ondernemingsraad 

 

Datum:  18-12-2018 

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  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

             Geen wijzigingen 

3           Vaststellen notulen 

De notulen van 30-10-2018 n.a.v. pagina 2 een afschaffing vrijwilligersaccount. 50.000 ingeboekt, 
naar verwachting levert dit uiteindelijk meer op. Constatering dat zaken niet goed lopen. Voorbeeld 
wordt gegeven. Vanuit WOR bestuurder wordt doorgevraagd naar achtergrond. Gesprekken 
(beoordelingen en dergelijke) alleen op collectief te benaderen plaatsen op te slaan. Probleem wordt 
teruggebracht in de lijn en na beoordeling opgepakt.  
Notulen verder conform vastgesteld. 

 

Mededelingen voortgang 
Twee mensen hebben aangegeven te stoppen. De vrijwilliger Thei Speetjens gaat de plaats van Bart 
Pepels na brede uitvraag invullen. Vier aanmeldingen zijn binnengekomen voor de beroepsplaats van 
Frans van der Weerden in te vullen en waaruit na onderling overleg Dave Jeurissen als nieuw OR lid 
naar voren is gekomen. 
 
WOR bestuurder: Dagelijks Bestuur vergadering is goed gegaan. Doordrongen van noodzaak om iets 
te doen. Een vijftal gemeenten wordt januari nog bezocht. Verder proces daarna kort toegelicht.   
Er is inmiddels een besluit genomen over de verdeelsleutel, nu rest nog de begroting. 
 
Daarnaast is de zorg geuit over verschillende verwachtingen die ontstaan. De WOR bestuurder 
spreekt zijn zorg uit over mogelijke verwachtingen. Dit mede naar aanleiding van de veelheid van 
vragen en onderwerpen waarover bevraagd wordt. De WOR bestuurder roept de OR op terughoudend 
te zijn en prioriteiten te stellen. De OR heeft hierop aangegeven geen vraagstukken achter te kunnen 
houden en wil graag gezamenlijk prioriteiten vaststellen. Een afspraak die wederzijds goed bevonden 
werd.  
 
De OR heeft vernomen en spreekt haar zorg uit over kosten huisvesting die van gemeenten naar 
veiligheidsregio gaan. Voor Beek en Vaals is vier ton in voorgestelde begroting opgenomen. Er is naar 
aanleiding hiervan nog eens duidelijk gemaakt aan bestuur dat zowel 2018 en 2019 overgangsjaren 
zijn. 
  
Uit de gevoerde discussie wordt door de WOR bestuurder meegenomen de concretisering van de 
planning (spoorboekje) en meer aandacht voor de interne communicatie. 
 
Plaatsvervangend secretaris 
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Nieuwe plaatsvervangend secretaris Paul Hanssen voorgesteld.  
 
Nabespreking extra overleg 
Korte verwijzing naar onder mededelingen gevoerde discussie. Wor-bestuurder spreekt zijn dank uit 
voor de uitwerking. Dit wordt meegenomen in de concretisering.  
 
Brief November portefeuilleverdeling 
Wor-bestuurder geeft aan geen wijzigingen in 2019 te willen. Besluitvorming blijft gewoon zo het is. 
Veranderingen worden in Corsa technisch opgelost. 
 
Stukken ter info 
Schoner werken 
Beantwoording is goed door de OR ontvangen. De OR krijgt nog een evaluatie over de BOH. Door de 
OR wordt aandacht  voor handschoenen en laarzen. Verder leeft nog een technische vraag over de 
ontsmetting van gaspakdragers: ‘Mogen gaspakdragers van SITECH ontsmet worden  
met behulp van de huidige vuilwerkpakken of is de gradatie chemiepak minimaal benodigd?’ 
 
Veiligheidsrapportage 
Reactie vanuit de OR verstuurd, betrokken medewerker pakt dit op.  
 
Vaste keuringsverloopdatum 
De OR heeft hier zelf om gevraagd en vind dit een goede ontwikkeling. 
 
Profiel loopbaanbalie 
Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld en nog onvoldoende beantwoord. Afgesproken met de 
teamleider P&O is dat deze hierover uitleg komt geven in de OR vergadering. De vragen die nog leven 
worden door de OR vooraf geformuleerd en aangereikt.  
 
Adviesaanvragen 
Tafelbezetting MKB 
Hier wordt een positief advies op geformuleerd. 
 
Benoeming directeur 
Hierop is door de WOR bestuurder een korte toelichting gegeven. Er wordt een apart besluit gemaakt 
wordt getekend en komt daarna terug naar ons (de Kerst over). Bestuur kiest ervoor om de 
benoeming te publiceren in de Staatscourant op een moment dat de wijziging van de gehele 
gemeenschappelijke regeling afgerond is. Dit omdat de gemeenschappelijke regeling aan de nieuwe 
situatie aangepast moet worden en er nog bestuurlijk portefeuilles herverdeeld gaan worden.  
 
Vakmanschap 
Twee punten zijn bij de WOR-bestuurder bijgebleven vanuit de artikel 24 bijeenkomst. Het gaat om het 
afhaken van deelnemers en een pleidooi voor vakbekwaam aannemen. De vragen zijn teruggelegd bij 
Luc Valent en hier komt antwoord op. Vanuit de WOR-bestuurder wordt aangegeven dat dit deel goed 
onderzocht moet worden en ook landelijk speelt. Verder deelt de WOR-bestuurder de voorgestane 
werkwijze van Luc Valent: naast werken met een klankbordgroep ook vraag naar een petit comité uit 
de OR waarmee gespard kan worden.  Naar aanleiding van de bespreking hiervan komt nogmaals het 
belang naar voren om de grote groep mee te nemen. Belang van communicatie (nieuwsbrief o.i.d.) 
wordt nog eens benadrukt.  
 
Informatiebeveiligingsbeleid 
Antwoorden zoals besproken met betrokken medewerker komen nog per brief na.  

Instemmingsverzoeken 
Arbobeleidsplan 
Individuele aanstellingen als preventiemedewerker zijn instemming plichtig. Dit wordt voor komende 
individuele aanstellingen in de vergadering onderkend en bekrachtigd. De OR heeft inmiddels een 
positief advies afgegeven.  
Vanuit de OR wordt de WOR-bestuurder herinnert aan de oproep om naar systeem van de uren 
registratie in AG5 te gaan kijken. De organisatie gaat de urenregistratie werkwijze in AG5 controleren 
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op correcte uitvoer conform het ATB en de ATW. Het word door zowel de WOR bestuurder als ook de 
Commandant onderkend dat het huidige systeem “piept en kraakt”. Aangezien het een delicaat 
vraagstuk is wil de WOR bestuurder dit graag eerst zorgvuldig voor bespreken in kleine samenstelling. 
Voorzitter OR gaf daarbij aan graag gebruik te willen maken van een “scheidsrechter”. Deze rol is 
eerder vanuit bestuurszaken ingevuld door mw. Heijboer. De OR stelt voor dit graag nogmaals 
zodanig aan te pakken aangezien dit positieve invloed heeft gehad op eerdere vergelijkbare 
vraagstukken. Afspraak is gemaakt om in januari in klein comité bijeen te komen.  
 
Protocol Intern onderzoek 
Hier zal binnenkort een positief advies voor worden opgesteld.  
 
Privacy beleid en -reglement 
Hier zijn verdiepingsvragen op gesteld aan betrokken medewerker. Uitgelegd is dat de sancties 
gelden voor de organisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor het faciliteren van het goede 
gedrag. De WOR-bestuurder voegt hieraan toe dat via een auditsysteem we willen komen tot een 
lerende organisatie op dit gebied. Deze aanvullingen neemt de OR mee in haar afwegingen.  
 
Actiepuntenlijst doornemen 
Navraag is gedaan naar de evaluatie BOT team. En hoe werkt het nu. 
 
Rondvraag 
De ondernemingsraad verneemt dat medewerkers vanuit een tijdelijke functie worden in vaste dienst 
zijn aangesteld. Zij maakt zich zorgen over de mogelijkheden om op de tijdelijke dan wel de vaste 
functie te kunnen reflecteren.  
De ondernemingsraad merkt op dat de MFP poule is ingezet op verruiming voor teambuilding activiteit 
en vraagt zich af of dit een wenselijke ontwikkeling is.   
. 

 


