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Notulen Extra vergadering ondernemingsraad 

Datum: 02 april 2019 

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

R. Molin, D. Jeurissen en T. Speetjens. 

Afwezig: R. de Haas, M. Franssen, W. Plug, M. Boymans, E. van Hoef, D Kelleter ,M. Vankan 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. 

4 Mededelingen/ voortgang 

De ondernemingsraad vindt de tekst in de stairmaster brief van de WOR bestuurder vreemd 
intonerend van aard. De ondernemingsraad is van mening dat bij een hernieuwde test alle repressief 
inzetbaar personeel aan deze test moeten deelnemen dus ook de officieren.  

Frank Klaassen en Manon Weijts schuiven omstreeks 08:30 uur aan om een toelichting over het 
reorganisatieplan te komen geven. De voorzitter geeft een aftrap over de zienswijze van de 
ondernemingsraad over het reorganisatieplan. De ondernemingsraad ziet het nu meer als een plan 
van aanpak. Mede omdat de in het plan vermelde stukken niet zijn bijgevoegd. De WOR bestuurder 
wil de ondernemingsraad stap voor stap in het traject meenemen. In september worden de resterende 
in het plan beschreven stukken. Het is dus absoluut niet de bedoeling om binnen de WOR hiervoor nu 
om advies te vragen en dan vervolgens de boel als afgehandeld te beschouwen. De WOR bestuurder 
geeft aan dat dit niet het gehele plan is. Dit document moet als een startdocument worden gezien. 

Een ondernemingsraad lid geeft aan dat het niet helder is wat de bedoeling is. Het komt op de 
ondernemingsraad over alsof een motorkettingzaag wordt besteld om er vervolgens lucifers mee over 
te gaan zagen. Waarom groot materieel omschrijven als de essentie van het verhaal is om ”kleinhout” 
te bewerken?  

De WOR bestuurder heeft bewust gekozen om de thermelogie van reorganisatie te gebruiken. Hij 
ontkomt er niet aan om het op deze wijze te doen. De benaming van plan van aanpak kan helpen 
maar hij wil niets van het traject weglaten. 

Een ondernemingsraad lid geeft aan dat het ‘WAS” gedeelte van de “was word lijst” nu reeds bij de 
organisatie bekend moet zijn en naar de ondernemingsraad kan komen. 
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Verder wordt er door de ondernemingsraad aangegeven dat er in het bijgevoegde functieboek van het 
veiligheidsbureau een verschil van 2 fte wordt opgemerkt.  

Verder vraagt de ondernemingsraad naar de nut en noodzaak van de reorganisatie.  

De organisatie is nu ook met de vakbonden ( het GO ) in gesprek over een nieuw sociaal plan. 

Een ondernemingsraad lid vraagt hoe de organisatie tijdens een reorganisatie gaat uitbreiden. ( 
werven) De WOR bestuurder geeft aan dat deze reorganisatie geen bezuiniging ten gevolg heeft. 

De WOR bestuurder geeft dat de reorganisatie vanuit 2 programma’s is opgebouwd.  

1ste programma risicobeheersing en rampenbestrijding ( nu veiligheidsbureau) In 2017 is met de 
gemeenteraden afgesproken dat er structureel 275000 euro voor het veiligheidsbureau aan budget 
wordt bijgevoegd. Toen is Petro Winkens aan zijn opdracht begonnen met oprichten begonnen. 

2de programma Brandweerzorg in 2018 de discussie met gemeenteraden gevoerd met de uitkomst dat 
het niet in 2018 maar 2019 ten uitvoer gaat worden gebracht. De kwetsbaarheden zijn in kaart 
gebracht. Deze reorganisatie lijkt dus op bezuinigen maar dat is niet het geval.  

De voorzitter geeft aan dat de ondernemingsraad het veiligheidsbureau niet in beeld heeft in het kader 
van de reorganisatie. Hij stelt de vraag waar de 3 miljoen aan worden besteed. 

De WOR bestuurder geeft als antwoord dat de wereld is veranderd en het reorganiseren ook inhoud 
dat men slimmer moet samenwerken en beter moet verbinden binnen de hulpverleningsketen. Hij wil 
middels dit traject de “gehele olifant” met betrekking tot de 3 miljoen in beeld brengen. Verder geeft de 
WOR bestuurder aan hem ook zonder de 3 miljoen was gaan reorganiseren. 

Er wordt door hoofd P&O aangegeven dat er nog een vacature van de commandant brandweer staat 
aan te komen. 

De ondernemingsvraag stelt de vraag hoe het verhaal naar de achterban moet worden “vertaald”. Het 
is immers in niet voor iedereen begrijpelijke taal en niveau beschreven. De WOR bestuurder geeft aan 
dat hij de leesbaarheid van de stukken richting de achterban van de ondernemingsraad heel belangrijk 
vind. Medezeggenschap is belangrijk. Hij wil dan ook tussentijds overleg gaan houden over de 
“leesbare” communicatie naar de achterban. De ondernemingsraad zal hierin door hoofd P&O worden 
meegenomen om zo gezamenlijk in het traject te groeien. Een ondernemingsraad lid brengt nog onder 
de aandacht dat de thermelogie van herstructurering geen verkeerde benaming voor het traject zou 
zijn. 

Een ondernemingsraad lid brengt hernieuwd onder de aandacht dat de communicatie naar de met 
name vrijwillige posten niet structureel geregeld is. De spil of control hierin is de kazernechef met zijn 
overvol werkbordje. Hoe moet dit verder? De WOR bestuurder geeft aan dat de herstructurering van 
het intranet per 1 oktober ten uitvoer wordt gebracht. De kazernechef wordt hiervoor hernieuwd in 
positie gebracht. De huidige taakbelasting van de kazernechef is te groot. De oplossing hiervoor is nu 
nog niet helder. Dit is volgens de ondernemingsraad een heel belangrijke nog te nemen stap. Een 
ondernemingsraad brengt onder de aandacht dat er ook een app in ontwikkeling is welke voor kennis 
en informatiedeling binnen de organisatie zal gaan worden ingezet. 

De WOR bestuurder geeft aan dat er binnen dit traject de voorkeur aan tussentijds “technisch beraad” 
wordt gegeven in plaats van het naar elkaar heen en weer gaan sturen van brieven. 

Er wordt afgesproken dat het technisch beraad traject tot en met september van kracht zal zijn. 
Vervolgens zal er in september een hernieuwde adviesaanvraag van het reorganisatieplan inclusief 
omschreven en dus bijgevoegde stukken aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. 

De ondernemingsraad gaat een brief opstellen als antwoord op de eerst verkregen adviesaanvraag. In 
deze brief zal de ondernemingsraad aan de WOR bestuurder vragen om aan de ondernemingsraad 
een adviesaanvraag voor het besproken plan van aanpak traject te gaan voorleggen.  

De hybride werkwijze wordt bij de WOR bestuurder onder de aandacht gebracht in het kader van de 
kwetsbaarheid enz. De WOR bestuurder geeft aan dat dit nog verder besproken wordt. 
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De ondernemingsraad geeft aan dat het OR reglement tijdens een nog te plannen training tegen het 
licht zal worden gehouden. 

Het DCU probleem wordt aangestipt met het risico dat 112 niet bereikbaar was. De ondernemingsraad 
gaat hier vragen over stellen. 

 

 

 

10. Normen en waarden 

Geen bijzonderheden. 

 

11. Sluiting 

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


