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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 26 februari 2019 

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

Plug, E. van Hoef, R. Molin, M. Vankan, D. Berghs  en T. Speetjens. 

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

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 

De projectleider komt een toelichting over het dossier informatiebeveiliging aan de ondernemingsraad 
geven. De landelijke opdracht hierover vanuit het veiligheidsberaad is: 

• Voor iedere veiligheidsregio zijn in 2018 32 maatregelen als uitgangspunt voor het beleid 
benoemd.  

• Onderliggend aan dit beleid zijn 5 risico niveaus aangeven. Als voorbeeld noemt de 
projectleider dat persoonsgebonden info in niveau 4 is geplaatst en overige zaken meestal in 
niveau worden ingeschaald. 

• Vanaf maart 2019 zal een toetsing/audit op dit dossier gaan plaatsvinden. Daarna volgt een 
rapportage. Er is afgesproken dat aan deze rapportage/evaluatie geen niveau punten worden 
toegekend. 

• De brandweer in Zuid- Limburg zit landelijk gezien op een stevig midden niveau en dat is een 
prima uitgangsbasis om het beleid verder door te gaan ontwikkelen. Zeker gezien het feit dat 
de projectleider pas 1 jaar geleden met dit project uit de startblokken is gegaan. 

• Er is verder geen sprake van boetes op het gebied van persoonsniveau. Indien er sprake is 
van sancties zal hier altijd de organisatie voor aansprakelijk worden gesteld. 

• Uit de audit zullen verbeter en ontwikkelpunten naar voren komen. 

• De organisatie is reeds door Fox IT getoetst. Hieruit zijn 3 aandachtspunten naar voren 
gekomen. 
1. Een stuk op intranet met namen, e-mailadressen en tel. Nr. van medewerkers. 
2. Bepaalde software was niet geüpdatet. 
3. Bepaalde tekstbestanden waren via het internet te benaderen. 

• De vraag is of de organisatie nog zelf applicaties moet blijven ontwikkelen omdat dit gevoelig 
is inzake updates etc. 

• De reorganisatie heeft geen invloed op het traject. 

• De ondernemingsraad stelt de vraag of het mogelijk is om personen een disciplinaire straf op 
te leggen want dit staat in het stuk wat de ondernemingsraad ter advisering heeft ontvangen.  

• De organisatie moet beleid gaan vaststellen en dit zal gefaseerd en opbouwend van aard 
gaan gebeuren. 

• De ondernemingsraad kan dus ook “meegroeiend” met het traject advies op onderdelen gaan 
afgeven. 

• Vraag van de ondernemingsraad: wat kan de ondernemingsraad nog in het kader van dit 
project rekening mee houden? De teamleiders moeten goed kunnen aangeven waar zittend 
personeel en mogelijke nieuwe collega’s toe geautoriseerd moeten worden. Onder andere ook 
de werkprocedures zoals het afsluiten van de werkplek( pc) vallen onder dit toezicht 
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2. Vaststellen / wijzigen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen: 

De notulen van de OR vergadering worden zonder wijziging vastgesteld. 

De notulen van de OV vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd. 

 

4 Mededelingen/ voortgang 

4.2        Beschikking verkeersovertreding/brancherichtlijnen 

De voorzitter geeft aan dat er zich een ongeval/aanrijding met een dienstvoertuig en een chauffeur uit 

Brunssum heeft voorgedaan. De opgestelde brief van de ondernemingsraad over het vraagstuk 

inzake de beschikkingshoogte in relatie tot de gereden snelheid in de brancherichtlijnen is van het 

CIJB naar het openbaar Ministerie ter beantwoording doorgestuurd 

4.3        Rooster evaluatie 

De door de ondernemingsraad ingebrachte punten zijn in de evaluatie meegenomen. 

4.4        Financiële toelichting 

Volgens de Jurist Rudi van der Stege is dit niet volgens het plan van aanpak van de 

ondernemingsraad uitvoerbaar. De ondernemingsraad besluit om via de Jurist vragen te formuleren 

en deze aan de organisatie voor te leggen. Een ondernemingsraad lid vraagt naar het juridische 

budget van de ondernemingsraad. De voorzitter geeft aan dat de juridische kosten altijd door de 

organisatie wordt betaald en dus niet van het vaste budget van de ondernemingsraad wordt betaald. 

Uitzondering hierop is indien er nog aan het eind van het jaar ongebruikt budget van de 

ondernemingsraad ter beschikking is. 

4.5         Training niet repressief personeel. 

De ondernemingsraad heeft een brief opgesteld en hierop nog geen antwoord ontvangen. 

4.6         Spoorboekje 

Een ondernemingsraad lid reageert verbaast op de omvang van het binnengekomen stuk. Hij had 

gezien de aankondiging een aanzienlijk omvangrijker document met veel meer diepgang verwacht, De 

voorzitter geeft een toelichting over een door hem opgestelde “reactie tijdplanning” met betrekking tot 

de inhoud van het ontvangen spoorboekje. De ondernemingsraad geeft aan dat men bedenkingen 

heeft over de haalbaarheid van de omschreven doelstellingen binnen het daarvoor aangegeven 

tijdpad. De ondernemingsraad wil de scoop kunnen begrijpen en blijven volgen. 

 

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 heeft nog 
geen antwoord op de gestelde vragen en wil graag via de commissie VGWM hierover in gesprek. 
Verder zal de titel schoner werken niet meer voor de restbehandeling van de openstaande punten op 
de agenda worden gebruikt. 
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5.2  Profiel loopbaanbalie  

Het aangekondigde gesprek vanuit de commissie P&O met de afdeling P&O heeft nog niet 
plaatsgevonden. De huidige voorzitter van de commissie P&O gaat tijdelijke de functie van hoofd 
meldkamer invullen en zodoende zijn voorzittershamer doorgeven. De commissie gaat intern kijken 
wie dit gaat oppakken. 

 

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

De Ondernemingsraad wacht op het definitief besluit. 

6.2 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

Zie pagina 1. 

6.3        Herwaardering functie ARBO en veiligheid P&O 

De ondernemingsraad gaat positief advies afgeven over de aanpassing van de functie binnen het 

functieboek. Wil zou de ondernemingsraad gaarne de toekenning van HR21 op deze functie willen 

ontvangen. Dit is overigens een standaard vraag bij opwaarderingen. Verder gaat de voorzitter nog op 

verzoek van de ondernemingsraad navraag doen over hoe men met een uitrukfunctie vanaf schaal 10 

om heeft te gaan. 

 

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad stelt de vraag of men met het huidige aantal FTE de genoemde taakstelling in 

het beleidsplan kan realiseren. De commissie VGWM is met het aanspreek over de vragen van de 

ondernemingsraad in gesprek.  

7.2 Instemming voorstel bevordering 

De Commissie P&O gaat hiernaar kijken. Er wordt onder de aandacht gebracht dat schaal 6 niet meer 

in het beleidsstuk vermeldt staat. Is er een functie en bijbehorende inschaling vervallen? 

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

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

ondernemingsraad heeft graag 2 maal per jaar overleg over de stand van zaken van dit beleid. 

7.4       ELO 

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

7.5       Kleding reglement 

De ondernemingsraad heeft een brief voor aanpassing van het kledingreglement rondom de 

verstrekking van de polo’s verstuurd. De ondernemingsraad maakt de opmerking dat het landelijk 

kledingreglement niet eenduidig binnen de brandweer Zuid –Limburg wordt toegepast. 
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7.6        Stairmaster gebruik binnen de PPMO 

De ondernemingsraad heeft 20 dagen na het intrekken van haar instemming middels versturen van de 

brief nog geen reactie vanuit de organisatie mogen ontvangen, sommige ondernemingsraadleden 

worden hierover door hun achterban “plat” gebeld. De ondernemingsraad is van mening dat de 

reactietermijn ruim door de WOR bestuurder is overschreden. Verder stelt de ondernemingsraad de 

vraag of het correct is dat indien iemand na het niet behalen van de PPMO en vervolgens 3 maanden 

zonder succes gepoogd te hebben om dit alsnog voor mekaar te krijgen, door de organisatie na deze 

3 maanden ziek gemeld kan worden? De ondernemingsraad stelt voor om de 30 dagen procedure 

met de jurist in voorbereiding te nemen om zo de gang naar de Ondernemingskamer in gang te gaan 

zetten. Verder zal de commissie VGWM nog een laatste gesprek met de directeur brandweer hierover 

gaan voeren. 

8. Actiepuntenlijst 

De ondernemingsraad wil de periodieke SZW inspectie begeleiden en hier vooraf ook een gesprek 

met de inspecteur over hebben. 

De vice voorzitter geeft een toelichting op een vraag over de mogelijke aanpassing van het 

ondernemingsraad reglement. 

De urenregistratie gang van zaken wordt besproken. De ondernemingsraad wil gaarne de stand van 

zaken van de onderzoek pilot weten. Wat gebeurt er met het petit comité en is de uitkomst van het 

onderzoek eind februari klaar? De ondernemingsraad wil gewoon dat alle werkzaamheden 

geregistreerd worden. De ondernemingsraad wil vanaf 1 maart een ander traject opstarten indien de 

registratie en monitoring niet conform afspraak en opdracht is opgestart. De ondernemingsraad vindt 

dit een onveilige situatie en wil dan juridisch advies over de vervolgstappen gaan inwinnen. 

9.  Rondvraag 

En ondernemingsraad lid vraagt naar de uitkomst van de vraagstelling over het inzetten van de MFP 

ten behoeve van een teamuitje bij de kazerne Beek. De ondernemingsraad stelt de vraag of dit 

volgens de regels van de rooster afspraken is gebeurt. Er wordt afgesproken om dit voor de volgende  

OV op de agenda te plaatsen. 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


