
 
 

Secretariaat: Zurichstraat 10 – 6135LP Sittard   -  tel.: 088-4507205 e-mail: or@brwzl.nl 

 

1  

 

 

 

Notulen Overleg vergadering ondernemingsraad 

Datum: 19 maart 2019 

Aanwezig: Huub Pappers (voorzitter), F. Klaassen (WOR-bestuurder) J. Beucken (secretaris)          

M. Vankan, P. Hanssen, W. Meessen, E. van Hoef, D. Jeurissen, T. Speetjens, D. Berghs G .Caris,                             

M. Weijts en G. van Klaveren ( Commandant brandweer Zuid-Limburg) 

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

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2. Vaststellen / wijzigen agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De voorzitter brengt onder de aandacht dat het stairmaster 

punt eerder zal worden behandeld wegens tijdgebrek van een OR lid. 

3. Vaststellen notulen: 

De notulen worden zonder wijziging vastgesteld.  

 

4. Mededelingen/ voortgang 

 

4.2        Beschikking verkeersovertreding 

De brief van de ondernemingsraad is van het CJIB naar het ministerie BZ ter beantwoording 

doorgestuurd. 

4.5        Scholing niet repressief personeel 

De WOR bestuurder geeft aan dat scholing voor iets wat niet van toepassing is alleen maar voor 

verwarring zorgt. Hij wil middels magneetplaten duidelijk maken dat het voertuig buiten dienst is. 

4.6        Spoorboekje 

De WOR bestuurder geeft een toelichting over zijn beeld m.b.t. medezeggenschap kritiek in relatie het 

spoorboekje. Hij geeft aan dat het een groeiproces is en dus niet meteen het volledig verwachte 

volume zal hebben. Hij geeft verder aan dat hij de reactie niet collegiaal vindt naar de mensen toe 

welke hieraan werken. De WOR bestuurder zegt toe dat de ondernemingsraad de stukken ten 

behoeve van de reorganisatie tijding zal ontvangen om zich in te lezen en dat er vervolgens ook 

voldoende tijd voor overleg zal zijn. De mensen welke de reorganisatie aangaat zullen ook tijdig in de 

gesprekken worden meegenomen. De WOR bestuurder geeft verder aan dat het reorganisatieplan als 

onderdeel van het sociaalplan ter advies aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd.   
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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 weer onder de aandacht gebracht. Wat kunnen 
we wel en niet met de vuilwerkpakken? Overleg heeft plaatsgevonden maar er is geen duidelijkheid 
over hoe te handelen in fase 2. De vraag is hoe dit verder gaat in het implementatietraject. Als  
voorbeeld van een “open eind” wordt er aangeven dat het niet duidelijk is hoe de BOH moet omgaan 
met een mogelijk liggend slachtoffer! Er wordt afgesproken dat de vragen naar G van Klaveren 
worden doorgezet zodat hij dit met kaderstelling kan bespreken. Verder wordt er naar de WOR 
bestuurder geopperd dat het wellicht zinvol is om de BOH werkwijze samen met de GGD verder door 
te ontwikkelen. De WOR bestuurder stelt voor om een trajectplan op te stellen om dit gezamenlijk 
verder zorgvuldig door te voeren.  

5.2  Profiel loopbaanbalie  

De commissie P&O van de ondernemingsraad zal samen met de afdeling P&O naar de gestelde 
ondernemingsraad vragen gaan kijken.  

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) 

Er wordt afgesproken dat de verwoording van disciplinaire straffen binnen het stuk zodanig wordt 

omschreven dat het duidelijk is dat het hier de verantwoording van de organisatie en niet van een 

persoon betreft. Het is vanzelfsprekend wel aan de orde is als iemand bewust informatie naar buiten 

brengt welke de organisatie en zijn medewerkers kan schaden. De WOR bestuurder komt later op dit 

onderwerp terug. Verder in de tijd zal ook de werkwijze /samenwerking met parkstad Limburg IT 

hernieuwd worden bekeken. De ondernemingsraad is door de projectleider bezocht om de vragen van 

de ondernemingsraad nader toe te lichten en de algemene voortgang van het project mede te delen. 

Dit is naar tevredenheid verlopen.  

6.3  Herwaardering functie ARBO en veiligheid P&O 

De ondernemingsraad heeft positief advies afgegeven.  

7.  Stand van zaken instemmingsverzoeken 

7.1 Arbo beleidsplan (cie. VGWM) 

De ondernemingsraad wacht op definitief besluit 

7.2       Bevorderingsbeleid  

De commissie P&O gaat naar de binnengekomen stukken kijken. 

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

De Commissie VGWM heeft vragen naar de WOR bestuurder opgesteld. 

7.4       ELO 

De ondernemingsraad kan niet met het aangeleverde stuk instemmen. De commissie P&O heeft 

hiernaar gekeken en komt tot de conclusie dat 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 ondernemingsraad gaat een brief naar de WOR 
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bestuurder opstellen. De ondernemingsraad is van mening dat de ELO “vulling” correct en bruikbaar 

moet zijn. Verder stelt de ondernemingsraad voor om een ELO regisseur te benoemen.  

7.5       Kledingreglement 

De ondernemingsraad heeft een brief naar de WOR bestuurder voor aanpassing van het 

kledingreglement verstuurd. De ondernemingsraad wacht op antwoord. 

7.6      Stairmaster 

De WOR bestuurder geeft in een reactie aan dat de brief van de ondernemingsraad serieus is 

opgepakt. Hij heeft de opdracht uitgezet om er inhoudelijk mee aan de slag te gaan. De specifieke 

onderdelen uitzoeken kost tijd. Men wil het immers zorgvuldig uitzoeken en niet onnodig op de lange 

baan trekken. De WOR bestuurder is van mening dat er in Geleen een goed gesprek tussen de 

commissie VGWM en de commandant brandweer heeft plaatsgevonden. Verder zal alles met een 

goede afstemming in tijd en tempo worden afgehandeld. De commandant brandweer Zuid-Limburg 

geeft aan dat er landelijk op 21 maart is afgesproken dat 4 proefregio’s worden ingesteld voor de 

nieuwe Harvard steptest als nieuw onderdeel van de PPMO uit te gaan testen. Limburg Zuid zal een 

van de 4 regio’s worden welke in april van start gaat. Verder heeft de directeur brandweer Zuid-

Limburg contact opgenomen met de keuringsarts over de gehanteerde afkeur criteria. Hij deelt mede 

dat de keuringsarts naar het algehele conditie plaatje van de kandidaten kijkt en dus ook als zodanig 

de performance criteria op de PPMO baan hanteert. Mocht iemand dus bijvoorbeeld 2 meter groot zijn 

en zich onder de tunnel dus moet afsteunen, middels vasthouden aan de zijkant en of al kruipend op 

zijn knieën er onderdoor gaat, dan kan het zijn dat deze kandidaat hier geen opmerking over krijgt en 

gewoon wordt goedgekeurd terwijl iemand met een normaal postuur hier vervolgens opmerkingen 

over krijgt. 

De ondernemingsraad geeft een reactie op de door de WOR bestuurder en commandant brandweer 

Zuid Limburg gegeven toelichting. De ondernemingsraad vindt het onacceptabel dat een dergelijk 

ARBO risico nog langer gecontinueerd wordt en vraagt om een onmiddellijke in werking stelling van 

een tussentijdse oplossing ( fiets etc.) zodat er niet langer een ARBO risico door de 

keuringskandidaten wordt gelopen. De ondernemingsraad is van mening dat er voldoende reactietijd 

is geweest om tot voor alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. Het standpunt van de 

ondernemingsraad is helder. Stop met de stairmaster. Verder brengt de ondernemingsraad de 

overgewichtcasus van kazerne Brunssum onder de aandacht. ( kandidaat overschrijdt het totaal 

toelaatbaar gewicht van de stairmaster) het alternatief is het reeds eerder gebruikte trappenhuis 

binnen het Zuyderland ziekenhuis te Geleen. Verder wordt er ingebracht dat de vakbonden zich 

afvragen hoe het destijds mogelijk is geweest dat en dergelijk in opspraak zijnde keuringstoestel in de 

CAR- UWO benoemd is. 

 

8. Actiepuntenlijst 

Onderwerp vakbekwaamheid wordt in de gaten gehouden en terug op de actiepuntenlijst geplaatst. 

De vermelde evaluatie van het bot team moet nog plaatsvinden. Er wordt toegezegd door de Directeur 

brandweer dat deze eraan komt. 

De Ondernemingsraad heeft een brief ontvangen waarin gesproken wordt over het aanstellen van een 
regisseur voor citygiss. De WOR bestuurder gaat dit uitzoeken want de ondernemingsraad heeft niets 
ter instemming voorgelegd gekregen en nu heeft het de aanschijn dat citygiss reeds als navigatie 
systeem uitgekozen is. 
 

9.  Rondvraag 

Zijn alle jubileum datums correct bekend? Welke criteria tellen mee? Defensie etc. ook? Teamleider 

P&O geeft aan dat er mogelijk nog fouten in het systeem zitten. 
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Er wordt aan de WOR bestuurder gevraagd of er niet meer openheid over interne zaken mogelijk is. 

De commandant geeft aan dat het zich hier privacy gevoelige zaken handelt en het dus niet mogelijk 

is om er anders mee om te gaan. Het gaat over mensen in een vervelende situatie. Het is voor de 

organisatie onbegrijpelijk dat hier collega’s over gaan informeren binnen de afdelingen waar het een 

en ander speelt. Het principe van “need to know” is volgens de directeur hier toch duidelijk van 

toepassing. 

Er wordt door de ondernemingsraad nog navraag gedaan naar de afhandeling van de ploegchef 

invulling Kerkrade, de MFP vraag voor Beek en de vacature invulling op de middenweg. 

De WOR bestuurder komt hier nog met een antwoordt op terug. 

Er wordt door de ondernemingsraad gevraagd naar hoe om te gaan met de steeds groter wordende 

groep vrijwillige niet ( meer) repressieve collega’s. Welke functie taakstelling/mandaat hebben deze 

collega’s nog?  Zitten deze collega’s mogelijke interne doorstroom in de weg? 

Het uren werkbordje van de collega OR leden van de kazerne Brunssum wordt aan de WOR 

bestuurder voorgelegd. Ieder ondernemingsraad lid heeft volgens de faciliteitenregeling van de 

ondernemingsraad  8 besteedbare uren per week voor de ondernemingsraad. Er kan vanzelfsprekend 

in overleg met de ploegchef/teamleider afspraken worden gemaakt over wanneer in hoe men deze 

uren het beste in combinatie met het overige werk invult. Overwerk kan hier nooit het gevolg van zijn.  

Het jaarverslag van de vertrouwens persoon wordt nog aan de ondernemingsraad overhandigd.  

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


