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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 5 februari 2019 

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

De voorzitter heeft een toelichting over de stand van zaken met onze ambtelijk secretaris die op dit 
moment ziek thuis is. Ook met de overige collega’s welke door omstandigheden minder aanwezig 
kunnen zijn is contact op genomen. Hij houdt de ondernemingsraad verder op de hoogte. Er wordt 
verder door de ondernemingsraad geopperd om het beleidsplan vakbekwaamheid op de agenda te 
houden wegens het hieraan gekoppelde aanname beleid van het ROC. Het een en ander is nog vol in 
ontwikkeling en de ondernemingsraad wil dit proces blijven monitoren. De ondernemingsraad merkt op 
dat de chemiepakken reeds van de BOH zijn afgehaald en vervolgens de discussie hierover ontstaat. 
De ondernemingsraad vindt deze volgorde in werkwijze niet erg handig. Dit moet overigens los van de 
landelijke IBGS taken worden gezien want de BOH werkwijze valt hier buiten. De ondernemingsraad 
stelt in lijn met dit onderwerp de gehanteerde management of change ter discussie en voegt hier als 
extra voorbeeld de gehanteerde werkwijze van de afschaffing van de vrijwilligers accounts aan toe. 
Laat eerst een werkgroep met “gebruikers” vertegenwoordiging naar de plannen kijken en ga 
vervolgens na een grondige effect analyse tot implementatie over.  

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Er wordt door de ondernemingsraad geopperd om vakbekwaamheid op de agenda te houden wegens 

het hieraan gekoppelde aanname beleid van het ROC. Het een en ander is nog vol in ontwikkeling en 

de ondernemingsraad wil dit proces blijven monitoren. Er zijn verder vragen gesteld over de 

rechtpositie van de vrijwilligers in relatie tot de WNRA. Er wordt afgesproken dat deze eerst worden 

verzameld en doorgenomen en dan op OV agenda worden geplaatst  

3. Vaststellen notulen: 

De notulen wordt na aanpassing van een punt en een discussie over de AG5 uren registratie 

vastgesteld. De voorzitter geeft een toelichting over het beoogde systeem. Er wordt op dit moment 

nog onderzocht hoe de organisatie het een en ander wil gaan uitvoeren. Men wil dit vooral zorgvuldig 

doen. De ondernemingsraad brengt onder de aandacht dat men dit vooral ook uit het oogpunt ter 

voorkoming van gevaarlijke situaties wil gaan doen. Gaarne zou de ondernemingsraad daarnaast het 

tijdpad van deze onderzoek pilot vernemen om daar een termijn aan te koppelen. Verder wil de 

ondernemingsraad graag dat de petit comité ondernemingsraad leden op dit dossier na uitvraag ook 

aan hun taak kunnen beginnen. Verder stelt de ondernemingsraad de vraag of er ook terug wordt 

gekeken naar de geregistreerde uren van 2018 of alleen maar vooruit tot einde pilot. Er wordt door de 

voorzitter vermeld dat er tijdens de pilot een tiental collega’s waaronder hijzelf zullen worden bekeken. 

De ondernemingsraad brengt in dat een 6 weken termijn met directe ingang een resultaat voor de 

datum van 19 maart zijnde de volgende overlegvergadering zal gaan opleveren.  
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4. Mededelingen/ voortgang 

De voorzitter brengt de stand van zaken van de roosterevaluatie hernieuwd onder de aandacht. De 

ondernemingsraad deelt mede dat de uitkomst van de evaluatie een document om op terug te kunnen 

vallen moet gaan opleveren. Verder wordt het systeem van de beschikking bij een verkeersovertreding 

besproken. Het programma/voorstel van Juni Daalmans wordt geopperd om tijdens de chauffeurs 

trainingen te gaan gebruiken. Verder oppert de ondernemingsraad dat het misschien zinvol is om 

middels een casus een proefproces voor de rechter te laten komen om met name de onredelijkheid 

van het huidige systeem aan de kaak te stellen. 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

Het onderwerp laarzen en handschoenen bij verontreiniging wordt wederom besproken. Ook de stand 
van zaken van de BOH zonder chemie pakken wordt besproken. De ondernemingsraad wil graag een 
antwoord op de door hun gestelde vragen over deze onderwerpen. Men spreek af in de opvolgende 
OV vergadering hieraan te refereren. 

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De Ondernemingsraad stelt een vraag bij het deelname formulier welke voor het kenbaar maken van 
de deelname keuze door de betreffende doelgroep kan worden gebruikt. Het formulier moet alleen 
maar voor uitvraag aan de daarvoor in aanmerking komende doelgroep worden gebruikt. De 
ondernemingsraad brengt tevens de vraag onder de aandacht of het tijdpad van 20 jaar wel 
strategisch goed wordt gebruikt om tijdig tot een helder en uitvoerbaar resultaat te komen. De 
ondernemingsraad heeft zijn twijfels bij de vanuit de afdeling P&O verkregen antwoorden op de reeds 
gestelde vragen. Men gaat hierover vanuit de commissie P&O in gesprek.  

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 ondernemingsraad heeft het besluit ontvangen. 

6.3 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad zal nog door de projectleider worden bezocht om de vragen van de 

ondernemingsraad toe te lichten en de algemene voortgang mede te delen. 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad merkt op dat ook in dit stuk vermeld staat dat een goede uren registratie moet 

worden toegepast. De ondernemingsraad brengt onder de aandacht dat in het stuk de ingangsdatum 

van 1 januari staat vermeld en dat heden na instemming nog geen registratie volgens afspraak plaats 

vindt.   

7.2 Instemming voorstel bevordering 

De Commissie P&O gaat hiernaar kijken. 

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

De Commissie VGWM gaat hiernaar kijken en zal de ondernemingsraad informeren. 

7.4       ELO 
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De commissie P&O heeft hiernaar gekeken en komt tot de conclusie in het stuk geen 

randvoorwaarden worden gesteld. Het advies van de ondernemingsraad is dan ook om een doelmatig 

beleid op te stellen. Verder staat nog de vraag open hoe de ELO uren worden vergoed. De 

commissies P&O en VGWM gaan vragen hierover richting de WOR bestuurder formuleren. 

 

8. Actiepuntenlijst 

Geen opmerkingen 

 

Bespreking toegevoegde agendapunten 

Rechtpositie vrijwilligers  

Voor de volgende overlegvergadering op de agenda zetten. Vooraf de vragen hierover behandelen. 

Dienstvoertuigen gebruik door niet repressieve collega’s. 

Er zal hierover een brief richting de WOR bestuurder worden opgesteld.  Er wordt een mogelijke 

opleiding levensreddend handelen als oplossing geopperd. De vraag komt voort uit het 

verwachtingspatroon van de burger/omstaanders dat er altijd een geschoolde en getrainde brandweer 

collega bij een calamiteit/ongeval uit het brandweer voertuig stapt welke vervolgens dus ook altijd 

professionele hulp kan bieden. 

9.  Rondvraag 

 

De opgestelde stairmaster brief is door de commissie VGWM voorbereid en aan het DB verstuurd. 

Deze brief zal in de opvolgende OV aan de WOR bestuurder worden voorgelegd.. 

De ondernemingsraad gaat in de opvolgende OV vergadering vragen wie de interne functie 

waarderingsdeskundige is. Deze functie staat in een brief aan de ondernemingsraad vermeld. 

De pilot van Kerkrade met de vrijwillige ploegchef gekoppeld aan een beroepskazerne zal ook tijdens 

de OV worden gevraagd. 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


