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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 8 januari 2019 

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

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

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, M. Vankan, H. Pappers en B. Pepels.  

 

1. Opening  

2 ondernemingsraad leden geven hun teleurstelling over de gang van zaken met betrekking tot het 

niet verkrijgen van de antwoorden over de onderwerpen welke reeds meerdere malen door de 

ondernemingsraad aan de WOR bestuurder zijn gesteld. Als voorbeeld wordt de meermaals  

gevraagde en nog steeds niet ontvangen aanstelling van de directeur veiligheidsregio Zuid-Limburg 

aangegeven. 

Het nieuwe OR lid Thei Speetjens geeft een korte toelichting over zijn achtergrond en zijn taakstelling 

zowel binnen als buiten de brandweer. Thei geeft aan zich bij mogelijke belangenverstrengeling van 

deze taakvelden te willen verschonen.  

Er zijn over beide nieuwe OR leden geen bezwaren bij het secretariaat van de ondernemingsraad 

binnengekomen. 

Thei zal in de commissie VGWM zitting gaan nemen en Dave Jeurissen binnen de commissie P&O. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt met 1 aanpassing vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen: 

De notulen wordt met 2 aanpassingen vastgesteld. 

4. Mededelingen/ voortgang 

Er zijn geen specifieke mededelingen. 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

Binnen VGWM staat de vraag nog open hoe de BOH bemanning de Sitech collega’s na een 
gaspakken inzet zonder chemiepak moet ontsmetten. Er zijn immers geen chemiepakken meer op de 
BOH aanwezig. Er gaat een overleg hierover op korte termijn binnen de kazerne Maastricht 
plaatsvinden.  

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De Ondernemingsraad heeft een brief met verdiepingsvragen opgesteld naar de WOR bestuurder. 
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6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

De Ondernemingsraad heeft een positief advies afgegeven. De in het advies aangestipte door 

ontwikkelpunten zijn landelijk en binnen de kolommen van aard. De ondernemingsraad heeft tevens 

vermeld dat zij bij deze roosterfactor van een minimale bezetting van 21 centralisten uitgaat. 

6.2 Benoeming directeur VRZL (cie. P&O) 

De directeur heeft inmiddels toegezegd het besluit aan de OR te laten toekomen. 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. De ondernemingsraad wacht op het definitief besluit op haar 

instemming met het beleidsplan vakmanschap. 

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. 

7.2 Protocol intern onderzoek VRZL, versie 2 (cie. P&O) 

De ondernemingsraad wacht op definitief besluit. 

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 heeft hierover vragen 

gesteld en wacht op antwoord. 

8. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen 

Ontvangen beantwoording van de door de ondernemingsraad gestelde vragen over de 

doorontwikkeling van de brandweer organisatie. 

De ondernemingsraad heeft het stuk op verzoek van de voorzitter bekeken. Men is van mening dat 

hier weer een duidelijk antwoord op moet worden geformuleerd. Er ontstaat enige discussie over het 

wel of niet voldoende beantwoord zijn van de gestelde vragen. De ondernemingsraad stelt zich de 

vraag of reorganiseren voor het bestaand budget wel mogelijk is. Verder vraagt men zich af of de 

bedrijfsvoering beter kan en de ondernemingsraad geeft aan dat men door het niet beantwoord krijgen 

van de gestelde financiële vragen, de ondernemingsraad hier geen duidelijk antwoord op kan geven. 

De ondernemingsraad wil het onderwerp graag in vakken hakken; 

• De ondernemingsraad krijgt de gevraagde informatie niet. 

• De bedrijfsvoering is voor de ondernemingsraad niet inzichtelijk. 

• Onderbouwing met cijfers over wel of niet efficiënt werken. 
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Verder wil de ondernemingsraad met minimaal 3 leden met de WOR bestuurder over de financiën 

praten. Dit om met stap 1 van het bovenstaande te beginnen. 

Een Ondernemingsraad lid vraagt zich af of de organisatie de 3 miljoen extra ook zou ontvangen als 

de organisatie door de rekenkamer zou worden bekeken? 

Een ondernemingsraad lid vraagt of de WNRA hier ook mee te maken heeft. De WNRA kosten zijn 

niet in de gevraagde 3 miljoen extra mee begroot. Men maakt zich zorgen over de houdbaarheid van 

de rechtspositie van de brandweer vrijwilliger en wil graag hierover met het GO in overleg. 

9.  Rondvraag 

Een ondernemingsraad lid is van mening dat de uitmonstering niet correct van aard wordt toegepast. 

Hou vrijwillige en beroeps uitmonstering gescheiden van elkaar! 

De uitkomst van het PPMO rapport wordt besproken en een ondernemingsraad lid geeft een 

toelichting over de landelijke discussie over de stairmaster in relatie tot de SZW brief. Hier zijn intern 

maar ook landelijk vragen over gesteld. ARBO is een lokale taak van de ondernemingsraad en dit zal 

dus door de commissie VGWM worden opgepakt 

Een ondernemingsraad lid vraagt naar het protocol schoner werken. Er word aangegeven dat dit in 

het handboek repressie is beschreven. Verder wordt aangegeven dat dit altijd per incident maatwerk 

behoeft. De menselijke beslissingsfactor is hierin zeer belangrijk. 

Verder wordt er aangeven dat het niet wenselijk is dat er kazernes door het niet leveren van de 

aangevraagde ademlucht tijdelijk buiten dienst worden gezet. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


