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Notulen vergadering ondernemingsraad 

Datum: 19 maart 2019 

Aanwezig: Huub Pappers (voorzitter), J. Beucken (secretaris), P. Hanssen, W. Meessen, E. van Hoef, 

M. Vankan, D. Berghs, D Kelleter, D. Jeurissen en T. Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, W. Plug, R. Molin, M. Boymans en T. Borm. 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

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 

Een OR lid geeft aan dat hij over het aantal te besteden uren een gesprek met zijn kazernechef heeft 
gehad . Conform de faciliteitenregeling mag per OR lid maximaal 8 uur per week aan OR werk worden 
besteed. Het betreffende OR lid is tevens secretaris van de commissie P&O binnen de 
ondernemingsraad wat bij tijd en wijle een aardige workload met zich meebrengt. Verder brengt een 
ondernemingsraad lid onder de aandacht dat het ook een conflict met het terugdringen van overwerk 
teweeg brengt daar de kazernechef de overige 4 uur indien nodig als overwerk wil laten invullen. 

Verder gaat de commissie P&O uitzoeken of het mogelijk is dat een ondernemingsraad vast bij 
sollicitatie gesprekken aan tafel kan gaan zitten. 

De nieuwe ( tijdelijke) voorzitter van de com. P&O is benoemd. 

4.2        Beschikking verkeersovertreding/brancherichtlijnen 

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.  

4.5        Training niet repressief personeel 

Vanuit de organisatie heeft men middels brief gereageerd en wil men met betrekking tot dit onderwerp 

met “buitendienst” magneetplaten op de voertuigen gaan werken. 
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4.6         Spoorboekje 

Een ondernemingsraad gaat de WOR bestuurder in de opvolgende OV vergadering mededelen dat 

men van het spoorboekje meer inhoud had verwacht. De ondernemingsraad gaat hierover graag met 

de WOR bestuurder in gesprek.  . 

 

5. Stukken ter info 

5.1 Schoner Werken (cie. VGWM) 

De commissie VGWM heeft hierover een goed gesprek gehad.  Men gaat over de inzet van de BOH 
met de leiding en kazernchefs in gesprek over de voortgang van fase 1 en Fase 2 .Er is behoefte aan 
meer duidelijkheid wanneer men de BOH gaat inzetten. Er ontstaat discussie over of men de BOH 
standaard moet mee alarmeren of dat men deze beslissing bij de bevelvoerder laat liggen. Het DB 
gaat navraag doen. Verder moet de commissie VGWM nog terugkoppeling over het aanpassen van 
het protocol met betrekken tot laarzen een handschoen omruil krijgen. 

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De commissie P&O gaat dit met de afdeling P&O verder afhandelen.  

6. Stand van zaken adviesaanvragen  

6.1 Tafelbezetting MKB Limburg (cie. P&O) 

De Ondernemingsraad heeft het antwoord op haar brief ontvangen. 

6.2 Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 (cie. VGWM) 

De projectleider gaat de passage over disciplinaire maatregelen in het stuk aanpassen. 

6.3        Herwaardering functie ARBO en veiligheid P&O 

De ondernemingsraad heeft positief ingestemd.  

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad heeft het definitief besluit ontvangen. De werkgroep uren registratie komt nog 

bij mekaar.  

7.2 Instemming voorstel bevordering 

De Commissie P&O is hier mee bezig.  

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

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

ondernemingsraad gaat hierover nog verdiepingsvragen stellen. 

7.4       ELO 

De ondernemingsraad wil graag een duidelijk stuk ter instemming ontvangen. De ondernemingsraad 

zal een brief naar de WOR bestuurder gaan opstellen. 

 

 

 

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

verstrekking van de polo’s verstuurd. De ondernemingsraad heeft nog geen antwoord ontvangen. 

 

7.6        Stairmaster gebruik binnen de PPMO 

De ondernemingsraad heeft in Geleen een gesprek met de directeur brandweer zuid -Limburg gehad 

en men is aldaar niet geheel tot elkaar gekomen. Het bezwaar tegen het stairmaster gebruik wordt wel 

door de directeur onderstreept. Men wil ook het liefst van de stairmaster af. De WOR bestuurder zal in 

de opvolgende OV vergadering nog een nadere toelichting geven. De Commissie VGWM wil om uit de 

ARBO impasse te geraken desnoods een actieplan gaan opzetten.  

Denkende aan: 

• Uitgifte safety flyer. 

• Symbolische onveilig aanduiding van stairmaster middels aanbrengen lint.  

• Handtekening actie 

• De ARBO commissie op hun verantwoording aanspreken. 

• Werkgroep voor actieplan instellen. 

 

De ondernemingsraad heeft de brief van de WOR bestuurder met elkaar besproken.  

Verder wordt de overgewicht casus van een collega uit Brunssum besproken. 

Ook is de ondernemingsraad van mening dat het slechts voor sommige collega’s uitwijken 

naar het trappenhuis van het Zuyderland ziekenhuis niet berust op het van toepassing zijnde 

gelijkheidsprincipe.  

 

8. Actiepuntenlijst 

Het verzuimpercentage zal met de ondernemingsraad worden gedeeld. 

Er heeft geen evaluatie van het bot team plaatsgevonden. Er is wel een nieuwe coördinator van het 

team benoemd. 

De ondernemingsraad wil in de opvolgende OV vergadering aan de WOR bestuurder gaan vragen 

hoe men dient om te gaan met communiceren over gevoelige onderwerpen. 

 

9.  Rondvraag 

Het opstarten van de DCU bij stormmeldingen verliep voor de zoveelste keer moeizaam. De 

ondernemingsraad wil hier in de OV vragen over gaan stellen. 

Gaat het dossier urenregistratie ook mogelijk via de arbeidsinspectie lopen?  Moet er een werkgroep 

en een actieplan komen? 

Het OR reglement zal hernieuwd worden bekeken. 

Verder zal er navraag worden gedaan naar de jubileum datums en hun correctheid. 

Ook de ingangsdatum van het 20 jaren loopbaan traject en alle criteria welke hierin worden 

meegenomen zullen worden nagevraagd. 

Er is slechte communicatie binnen het oefenschema voor het gebruik van de oefenlocatie te 

Margraten. Er is een eenheid wederom vergeefs voor oefening op het ROC geweest. De 

ondernemingsraad zal dit gaan navragen.  
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10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


