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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 22 januari 2019 

Aanwezig: Huub Pappers (voorzitter), J. Beucken (secretaris),R. Molin, P. Hanssen, W. Meessen, D. 

Kelleter, W. Plug, E. van Hoef, D.Jeurissen en T.Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, M. Vankan, D.Berghs en T.Borm 

 

1. Opening  

Twee Ondernemingsraad leden geven hun teleurstelling aan over de gang van zaken met betrekking 

tot het niet verkrijgen van de antwoorden op de vragen over de onderwerpen welke reeds meerdere 

malen door de ondernemingsraad aan de WOR bestuurder zijn gesteld. Als voorbeelden worden de 

meermaals gevraagde en nog steeds niet ontvangen aanstelling van de directeur veiligheidsregio 

Zuid-Limburg en het regelmatig gevraagde functieboek en de financiële documenten over de 

brandweer Zuid-Limburg aangegeven. De OR heeft hier inmiddels 1 jaar lang naar gevraagd en nog 

steeds niets ontvangen 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt met 1 aanpassing vastgesteld. Een OR lid vraagt naar de bedoeling van het stuk 

WNRA. Dit is ter vaststelling en mogelijke verandering van wetgeving aan de overheid in Den Haag en 

in Brussel om hier ter zijner tijd iets mee te doen.  

3. Vaststellen notulen: 

De notulen wordt na een discussie over het punt in de agenda… “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?”….vastgesteld. De ondernemingsraad besluit verder om een afzonderlijke 

accountant naar de afgelopen periode van de organisatie te laten kijken en de uitkomst hiervan 

schriftelijk aan de Ondernemingsraad te rapporteren. Vervolgens zal de ondernemingsraad met 3 OR 

leden en het DB naar de resultaten van dit onderzoek gaan kijken. Door de voorzitter wordt 

aangegeven dat deze onderzoeksvraagstelling ook reeds in het aan de WOR bestuurder 

overhandigde spoorboekje is verwerkt. Verder wil de ondernemingsraad gaarne van de betreffende 

werkgroep weten wie de onderbouwing van de gevraagde 3 miljoen heeft opgesteld. 

 

4. Mededelingen/ voortgang 

De voorzitter houdt de reeds bij hem bekende punten voor de omhanden zijnde roosterevaluatie tegen 

het licht. De ondernemingsraad leden zeggen toe eventuele overige punten bij de voorzitter aan te 

leveren. 

Dhr. Juni Daalmans heeft op verzoek van de ondernemingsraad naar de brancherichtlijn en 

bijbehorende uitvoering gekeken en zijn advies uitgebracht. Een voorgestelde oplossing is om 

personeel/chauffeurs hiervoor te gaan trainen. De ondernemingsraad stelt de vraag of dit niet reeds in 

de chauffeurs trainingen bij het ROC wordt meegenomen. Verder gaat dit onderwerp over het 

verkrijgen en afhandelen van de binnenkomende beschikkingen. De ondernemingsraad merkt op dat 
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het personeel van Beek niet specifiek voor de afhandeling van de beschikkingen is opgeleid. Verder is 

het voorstel van de ondernemingsraad om de uitrukvoertuigen digitaal te laten afregelen zodat men 

consistent met maximaal 20 km per uur over de kruisingen rijd. Verder moeten de chauffeurs via 

vakbekwaam blijven middels training/bijscholing vakbekwaam worden gehouden. Dit wordt door de 

betreffende ondernemingsraad leden in de werkgroep ingebracht. 

5. Stukken ter info 

 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

Er zijn geen chemiepakken meer op de BOH aanwezig. Dit wordt intern maar ook landelijk tegen het 
licht gehouden. De ondernemingsraad blijft dit traject volgen. 

Het onderwerp laarzen en handschoenen bij verontreiniging wordt besproken. De handschoenen 
worden van de naam voorzien. Een ieder krijgt een tweede paar blushandschoenen ter beschikking 
gesteld. Een ondernemingsraad lid stelt de vraag of het niet zinvol is om centraal weer laarzendrogers 
op de kazernes te gaan plaatsen. Verder wordt er medegedeeld dat bloed etc. niet meer van de 
laarzen te verwijderen is en men hier dus ook aandacht aan moet schenken. 

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De Ondernemingsraad heeft een brief met verdiepingsvragen opgesteld naar de WOR bestuurder. 
Deze vragen worden door P&O beantwoord. 

 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

De Ondernemingsraad wacht op het definitief besluit. 

6.2 Benoeming directeur VRZL (cie. P&O) 

De directeur heeft inmiddels toegezegd het besluit aan de OR te laten toekomen.                                         

De ondernemingsraad heeft wederom nog niets mogen ontvangen. 

6.3  Beleidsplan Vakmanschap (cie. VGWM) 

De commissie VGWM blijft de ingebrachte punten bewaken totdat deze door de WOR bestuurder zijn 

bekrachtigd en vervolgens worden uitgevoerd. 

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. Een extern bedrijf heeft hier naar gekeken en de 

ondernemingsraad stelt de vraag of alle applicaties zijn bekeken. Wat heeft dit bedrijf precies 

onderzocht? En hoe worden de resultaten van dit onderzoek vervolgens door de WOR bestuurder ten 

uitvoer gebracht zodat de organisatie en haar medewerkers volgens de wet handelen. De vragen over 

het afschaffen van de vrijwilligers accounts en bijbehorende werkwijze word bij de betreffende 

afdelingschef ter beantwoording neergelegd. 

 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad heeft advies afgegeven. De commissie VGWM gaat nog met de ARBO 

coördinator in gesprek. Verder gaat de commissie VGWM een voorstel met betrekking tot de 

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

De Ondernemingsraad heeft het definitief besluit ontvangen. 

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

Niet iedereen wil zijn foto bij een inzet op intranet terug zien. De fotograaf kan desgewenst iemand 

onherkenbaar maken. 

7.4       ELO 

De ondernemingsraad vindt het stuk niet concreet. Verder wordt de opmerking gemaakt wat de 

bedoeling van de vermelding “minder oefenuren” in het ELO stuk is. 

8. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen 

9.  Rondvraag 

De ondernemingsraad vraagt naar het incident in Born waarbij een eigen collega betrokken is. De 

ondernemingsraad wordt door een lid van de ondernemingsraad uit Born kort op de hoogte van de 

gang van zaken gebracht. 

Er wordt ingebracht dat er blijkbaar een verschil is tussen het verstrekken van polo’s aan beroeps of 

vrijwilligers. Het kledingreglement wordt ter oplossing van dit euvel aangepast. 

Collega ondernemingsraad lid ROY uit Beek wordt aan de klankbordgroep vakmanschap vanuit Beek 

toegevoegd. 

De instructie over de tallys is nog niet geheel volgens afspraak uitgevoerd. Dit vindt de 

ondernemingsraad niet erg duidelijk. 

Enkele ondernemingsraadleden zijn van mening dat in het kader van een verkennend gesprek inzake 

de urenregistratie niet alleen de voorzitter moet aanschuiven maar ook de overige geselecteerde 

ondernemingsraad leden uit de werkgroep. De voorzitter zegt toe alle punten van de 

ondernemingsraad in de werkgroep in te brengen. 

Chauffeurs van dienstauto’s hebben blijkbaar niet eenduidig de opleiding levensreddend handelen 

gehad. De ondernemingsraad gaat een voorstel opstellen. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


